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Mødedato: 25. januar 2022, kl. 12-13.30   
Mødested: 3410 - 345, Dalgas Avenue 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Idrætsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Malene Kjær 
Studerende: Frederik Thybo 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall  
 
Afbud: Simon Lønbro, Marie Elisabeth Andersen, Jonathan Lund Jessen, Nina Sjørup 
Simonsen, Dorte Lindvald Pedersen. 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsorden.  
 
2. Studentersager siden sidst 

Der var ingen kommentarer til sager siden sidst. 
 
3. Justering af valgfag til udbud E22: Præstationsoptimering, coaching 

og talentudvikling 
Ny underviser på faget har ønsket justeringer til kursusbeskrivelsen. 
Studienævnet gennemgik kursusbeskrivelsen og var især begejstret for 
beskrivelsen af undervisnings- og evalueringsformerne. 
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen med få sproglige ændringsforslag, 
dog med det forbehold at læringsmål nr. 8. udgår af kursusbeskrivelsen. 
Studienævnet indstillede dette på baggrund af to observationer: 1) Læringsmålet 
synes svært at udprøve og dermed bedømme i den eksamensform som kurset 
lægger op til. 2) Læringsmålets indhold er allerede repræsenteret i læringsmål 6.  

 
4. Valgfag F22 Stress; Mental sundhedsfremme og Forebyggelse med 

Mindfulness-baserede interventioner (udbudt på 
Folkesundhedsvidenskab) 
Studienævnet godkendte valgfaget til udbud på kandidat uddannelsen i 
idrætsvidenskab, da nævnet finder kurset relevant i relation til de idrætsfaglige 
kursuser og tematikker på uddannelsen. 

  
 
5. Sager fra studerende 

FT: Til brug fro de studerendes planlægning af arbejde og sommerferieplaner, 
opfordres der til at undervisere ved kursusstart giver besked om ca. hvornår 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 

 

Side 2/2 

eksamen ligger eller plejer at ligge. Eksamensplanen er ikke offentlig endnu, 
men der ligger eksamener til og med uge 26, altså helt frem til 1. juli. 

 
6. Orientering  

Studieleder orienterede om ansættelsesproces vedr. ny underviser for kvalitativ 
metode, hvor processen stadig er i gang. 
 

7. Eventuelt 
MK spurgte til i hvor høj grad den master/standart opsætning, der ligger i 
Brightspace skal anvendes. Udgangspunktet er at formen ikke skal eller kan 
trumfe indholdet. Derfor, hvis masteren ikke kan passe til indholdet på kurset, 
eksempelvis hvis kurset består af andet end holdundervisning og forelæsninger, 
da finder man en opsætning der passer.  
 
MK spurgte til om underviserne er forpligtet på at lave eller tilbyde hybrid-
formater pga. corona-situationen med evt. mange smittede på et hold. 
Al undervisningen planlægges med fysisk fremmøde, og underviserne er ikke 
forpligtet til at tilbyde hybrid-formater. Der kan henvises til 
studieassistentordningen, for studerende der er syge/i isolation, og som derfor 
ikke kan deltage i undervisningen. Hvis det giver pædagogisk mening som 
didaktisk greb kan undervisningen omlægges til online-format. 

 
Det konstituerende møde fastlægges til mandag d. 31.1 kl 14.00 - 14.30, hvor 
nævnets medlemmer er fuldtallig.  
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