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Mødedato: 22. november 2022, kl. 12.00-14.00 
Mødested: 3410-345 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Malene Kjær, Simon Lønbro 
Studerende: Marie Elisabeth Andersen, Frederik Forsberg Thybo,  
HE Studier: Dorte Lindvald Pedersen, Eline Skjøttgaard (ref.) 
 
Afbud: Henrik Sørensen, Laura Johanne Windahl Ladekjær og Bjarke Andreasen  

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

  

2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Der blev spurgt til, hvorfor der er givet afslag til at en udvekslingsstuderende ikke 

kan tage eksamen online. Vil det fremadrettet være muligt at være fleksible over-

for internationale studerende, uden at stille egne studerende dårligere? Spørgs-

målet tages op mere principielt på fakultetet.   

 

3. Drøftelse: Studiestartsevaluering  

Dorte Lindvald Pedersen orienterede om de væsentligste tendenser i studiestarts-

undersøgelsen. Studiestarten var rigtig god og tutorerne gjorde et godt stykke ar-

bejde. De studerende der har svaret på evalueringen er rigtig godt tilfredse. Ved 

næste undersøgelse vil der være opmærksomhed omkring at søge at højne svar-

procenten.  

 

Studienævnet havde følgende kommentarer til evalueringen:  

- Nogen udtrykker tvivl om hvor det faglige er. Kan vi arbejde yderligere med 

den faglige integration? I dag er det studerende, der præsenterer alle fag på 1. 

semester i rusintroduktionen. Vil det være en ide at ændre, så det fremadrettet 

blev de fagansvarlige i stedet. Det er måske blot et spørgsmål om at flytte ele-

menter fra første undervisningsgang til introduktionen. Ud over at tydeliggøre 

at introdagen også har en faglig vinkel så får de studerende tidligt truffet un-

derviserne, hvilket kan bidrage til at afdramatisere og skabe tryghed. Det er et 

tilbud til underviserne/kursusansvarlig, så vedkommende har mulighed for at 

præsentere sig selv og kurset. Forespørgslen skal komme fra VIP eller ADM. 

Det kan fx være Dorte L. Pedersen i samarbejde med studieleder. Oplæggene 

kan placeres onsdag i forbindelse med at Kristian Raun Thomsens Studiele-

deroplæg.  

- Den sociale integration fungere.  
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- Dorte tager input videre.  

- Vi kan godt være stolte af den studiestart vi kører her!  

 

4. Beslutning: Summer University  

Studienævnet forhåndsgodkendte ikke de to kurser.  

 

5. Orientering: Status Udpegning af aftagerpanel 2023-2025 

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at processen med at udpege det nye afta-

gerpanel er i fuld gang. De 15 kandidater (heraf 5 nye) har været itl forhåndsgod-

kendelse hos prodekanen og dekan. De foreslog at udvide panelet yderligere med 

en international repræsentant og en repræsentant fra Herning Kommune og/eller 

Region Midt.  

 

6. Drøftelse: Aftagerpanelmøde i primo 2023 

Det blev aftalt at første aftagerpanelmøde placeres onsdag den 8. februar 2023 – 

kl. 11.30-15 og er et klassisk aftagerpanelmøde. Et foreløbigt program ser sådan 

ud: velkommen, frokost, fagligt program.  

Det andet aftagerpanelmøde placeres i efterårssemesteret. Inden de studerende 

skal vælge valgfag. Det kunne fx være i uge 41. Her vil det kun være dele af afta-

gerpanelet der deltager og holder oplæg for uddannelsens studerende samt stiller 

sig til rådighed for dialog og spørgsmål efterfølgende. Der vil ligeledes være alu-

mener der inviteres til at holde oplæg.   

Der er en fejl i referatet fra studienævnsmødet den 25. oktober punkt 2.6. her 

fremgår: ” Aktiviteten vil have et formelt og fast format samt et mere åbent og 

uformelt mød med studerende. I det faste format vil der være oplæg fra 8 aftager-

paneldeltagere, og den uformelle del vil indeholde mulighed for cafe-samtale med 

3-4 personer fra aftagerpanelet.” antallet af deltagere er ikke fastsat, men 8 er nok 

i overkanten.  

 

7. Nyt fra studerende 

Marie Elisabeth Andersen og Frederik Forsberg Thybo orienterede om, at de 

begge er genvalgt til studienævnet. Valg er desuden Mikkel Jessen Weisert og Ida 

Marie Holmegaard Rønnenfelt.   

De orienterede desuden om at afstemning til årets underviser lukkede søndag og 

resultatet er sendt videre til fakultetssekretariatet. Der var 160 studerende der 

havde svaret og der var virkelig mange fine kommentarer om undervisererne.  

 

8. Gensidig orientering  

Kristian Raun Thomsen orienterede om, at der har været afholdt valgfagscafe. Det 

var en stor succes bedømt på deltagere. Stor opbakning blandt VIP og dejligt med 

god og relevant deltagelse fra administrationen også. Entreprænørskab i idræt har 

over 40 tilmeldte og Idrætsskader har ligeledes mange tilmeldinger. Det kunne 

godt være spredt bedre ud. Entreprænørskab er et af to 5 ECTS-fag.  
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- Kristian har deltaget i møder med Kirsten Jensen fra AUs erhvervsstab og 

herigennem fået en plads idrættens analyseinstitut, således at uddannelsen 

kan bliver repræsenteret i IDA.  

- Malene Kjær og Frederik Forsberg Thybo orienterede om, at de har deltaget i 

møde om nyt studiestartskoncept på tværs af fakultetets uddannelser.  

-  

9. evt.  

intet at bemærke.  

 


