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Mødedato: 3. oktober 2022 kl. 12-14 
Mødested: 3410-025 
Mødeemne: Studienævnsmøde idrætsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kristian Raun Thomsen, Malene Kjær, Simon Lønbro 
Studerende: Marie Elisabeth Andersen (fra kl. 12:25) 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen (med indtil kl. 12:45), Julie Schmidt Fallesen, 
Emma Alstrup Terpager Andreasen (ref.) 
 
Afbud: Frederik Forsberg Thybo, Laura Johanne Windahl Ladekjær, Dorte Lindvald 
Pedersen, Henrik Sørensen, Bjarke Andreasen 
 
 
 
 
Afbud:  
 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen  

Da Marie ikke var til stede ved mødestart, startede nævnet med punkt 4.   

 

Studienævnet godkendte dagsorden. 

 

2. Beslutning: Studentersager til behandling  

Sag 1: Imødekommelse af ekstra tid til bunden mundtlig eksamen, grundet funktions-

nedsættelse og ukendte elementer i eksamenssituationen. I afgørelsen er der taget 

højde for, om ekstra tid ikke sænker eksamensniveauet. 

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Studienævnet havde ingen kommentarer til sager afgjort siden sidst.  

 

4. Drøftelse: Styrket forskningsintegration  

Kristian præsenterede kort punktet. Nævnet drøftede mulighederne for at identificere 

områder hvor man allerede nu ser forskningsintegration. Nævnet bed dog også mærk 

i, at uddannelsen har vidensbaserede elementer, der knytter sig specifikt til praksisun-

dervisningen på vores pt-kurser. Nævnet tog udgangspunkt i de kasser der danner 

kontinuummet. Disse kasser vil danne ramme for de forslag der kommer fra nævnet, 

da nævnet ønsker at have fokus på progression og overgang fra bachelor til kandidat.  

Nævnet ønsker ligeledes at inddrage bemandingsplanerne, da disse tager afsæt i en ak-

tiv forsker baggrund, hvor det er vigtigt at det er en aktiv del af undersivningen. Næv-

net planlægger at bringe styrket forskningsintegration op på kommende møder, så alle 

uddannelsens kurser kan ses i en samlet helhed.  

Aftalen er, at Kristian får tilsendt inputs fra Simon og Malene senest d. 10, og herefter 

rundsendes det til studienævnet på mail.    

  

5. Drøftelse: Nedsættelse af nyt aftagerpanel 2023-2025 

Kristian præsenterede punktet kort. Nævnet kom med flere forslag og drøftede bl.a. 
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vigtighed af repræsentanter fra elitesportsklubber, højskoler, offentlig og private virk-

somheder. Nævnet genbesøgte også listen over det nuværende aftagerpanel, og drøf-

tede hvem de gerne ville beholde fra det nuværende panel. Det endelige forslag til nye 

mulige paneldeltagere er: 

• Andreas Schiørring fra Aarhus Katedralskole  

• Annie F. Rask fra Aarhus Gymnasium   

• Britt Christensen fra Arla Foods Amba 

• Henrik Brandt Idrættens konsulenthus  

• Martin Borch fra DIF chefgruppen, DIF-udvikling 

• Mette Lindstrøm fra Digitaliseringsstyrelsen 

• Mads Brink Hansen fra Team Danmark 

• Morten Pedersen fra Sport og Fritid i Aarhus kommune  

• Flemming Poulsen fra DGI Østjylland  

• Rasmus Beedholm Laursen fra Magistrenes A-kasse 

• Steffen Wich fra Eliteidræt Aarhus 

• Katja Krustrup Pedersen fra NMD Pharma   

• Jakob Søndergaard fra Innovation og entreprenørskab i Horsens Kommune 

• Pernille Dyrholm uddannelsesleder på Aarhus Tech 

 

6. Orientering: Statusrapport 2022 

Kristian præsenterede punktet kort og bad om nævnets inputs samt bemærkninger.  

 

Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser  

Studieintensitet 

Allerede nu er flere kursusansvarlige i gang med, at inddrage studieaktivitetsmodellen 

i deres arbejde og kommunikationen videre til de studerende, så modellen kan bruges 

som en tydeliggørelse af hvordan arbejdsbelastningen fordeles på de respektive kur-

sers aktiviteter.  

 

Når studenterundersøgelsen afholdes igen, vil der være fokus på at sikre en højere 

svarprocent. Her er planen, at flere undervisere skal aktiveres i denne proces. Alterna-

tivt kan studieaktivitetsmodellen være et refleksivt værktøj til de studerende, så det 

sikres, at de svar der kommer, også er udtryk for reel studieintensitet.  

 

Stærke kandidater med relevante kompetencer  

Ledigheds- og karriereindsatser  

Ledighed er stadig et punkt der er fokus på. Der er udarbejdet et udkastet vedr. karrie-

rehandleplanen og aftalen er, at studienævnsbetjeneren og Kristian aftaler en plan for 

det videre forløb samt hvad der skal igangsættes. Herunder kontakt til Mette Vinther 

ift. fælles karrieredag med FSV. 
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7. Orientering: Valg 2022 - Få indflydelse på din uddannelse 

Nævnet drøftede muligheder for at brande Valg på AU. Nævnets studerende vil møde 

op til forelæsninger og fortæller om nævnet og dets opgaver. Marie går videre med 

dette.  

 

8. Punkter fra studerende  

De studerende i nævnet har udarbejdet en survey, så Årets Underviser kan kåres. Der 

planlægges at reklamere på diverse Facebooksider. Marie er tovholder på dette.   

 

9. Gensidig orientering 

Kristian orienterede om valgfags cafeen, som nu er fastlagt.- Formatet bliver det 

samme som i F22, da dette var en succes. Til cafeen er kursusansvarlige inviteret, al-

ternativt er der en repræsentant, hvis de er forhindret. Der vil også være repræsentan-

ter fra studievejledningen til cafeen. HE Studier er også orienteret, og der sendes der-

fra en besked til de studerende 14 dage før arrangementet. 

  

10. Evt.  


