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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Orientering: Studentersager siden sidst  

Malene havde en enkelt kommentar til sager siden sidst. Det er vigtigt, at når der 

laves individuelle studieplaner, at naturlig progression og kompetencer fra 

forudgående semestres kurser indtænkes i planerne. Emma giver dette videre til 

studievejledningen. Kristian vil være opmærksom på at få præsenteret 

kassogrammet og dets sammensætning, ved kommende studiearrangementer. 

 

3. Nyt fra studerende  

Frederik kunne fortælle, at der er idrætskandidatstuderende, som mangler en 

specialeplads. Frederik efterspurgte, om der kan gøres noget ift. at kommunikere 

ud til de studerende, at de ikke er sikret en plads, når de søger. Samtidig er der 

grupper, hvor den ene i gruppen har fået en plads, men den anden ikke har. 

Nævnet drøftede muligheder for en fastsat fordelingsnøgle, så pladserne fordeles 

efter et bestemt princip.  

Simon foreslog et format, hvor de studerende kan have et lokale med mulighed 

for "åbent kontor", som et alternativ i år, når der ikke har været nok pladser. 

Kristian pointerede, at der er en forventning om, at der i fremtiden vil være færre 

specialestuderende, grundet dimensionering, hvorfor problemet forhåbentlig kun 

er gældende i år. Nævnet stillede også spørgsmål til, om specialepladserne kan 

fordeles og videreformidles før 1. februar. Emma tager dette med videre til HE 

Studier. 

Kristian sørger for at kontakte Dorthe Warthou angående mulighed for en 

særordning af booking af lokaler til "åbent kontor". Frederik orienterer de 

studerende. 

 

Mødedato: 1. februar 2023 kl. 10:00-11:15 

Mødested: 3410-345 

Mødeemne: Studienævnsmøde Idrætsvidenskab 

 

Deltagere:  

VIP: Studieleder Kristian Raun Thomsen, Simon Lønbro, Malene Kjær 

Studerende: Frederik Forsberg Thybo, Mikkel Jessen Weissert 

HE Studier: Emma Alstrup T. Andreasen (ref.) 

 

Afbud: Marie Elisabeth Andersen, Henrik Sørensen, Dorte Lindvad  
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4. Beslutning: Kursusbeskrivelse til nyt kursus  

Kristian præsenterede punktet kort, og gav en forklaring på, hvorfor der ønskes 

en revision af kurset.  

Nævnet drøftede både titel, kursets formål og indholdsbeskrivelse holdt op mod 

læringsmålene. Nævnet var enige i, at titlen kan gøres kortere og mere præcis. 

Nævnet havde også kommentarer til indholdsbeskrivelse. Kristian tager nævnets 

kommentarer med videre til den kursusansvarlige, som får mulighed for at ændre 

i titel og beskrivelser på baggrund af kommentarerne. Fremadrettet vil det 

præsenteres på valgfagscafeen. 

 

5. Beslutning: Studieordningsændringer og ændringer i kursuskatalog 

ifm. Kursusudbuddet E23 

Kristian præsenterede punktet kort, og opremsede scenarier hvor ændringer 

medfører en studieordningsændring.  

Den kursusansvarlige har selv foreslået 6 sider. Nævnet drøftede opgavens type 

og varighed, for et afsæt for sidebestemmelse. Nævnet godkendte ændringen til 6 

sider. Kristian følger op på erfaringer med eksamensformatet, med henblik på om 

der skal justeres på længden.  

 

6. Gensidig orientering 

Kristian fortalte kort, at der i år kommer uddannelsesevaluering på Idræt, i stedet 

for årlig status. For uddannelsesevalueringerne i år er der kommet en ekstra del 

på, da der suppleres med ekstra kvantitativt og kvalitativt materiale omhandlende 

de studerendes oplevelse af sammenhæng på uddannelsen.  

 

Dorte fra Studievejledningen kunne berette, at der afholdes tilvalgs arrangement 

på AU den 9/2, hvor vejledningen på Health deltager med en vejledningsstand. 

Tilvalgssiden kan tilgås her: https://bachelor.au.dk/tilvalg/tilvalgsmesse 

Det er også muligt at se en video med en studievejleder, om tilvalget på Idræt her: 

https://www.youtube.com/watch?v=G8IyW6IWkP0 

 

7. Eventuelt 

Frederik spurgte til ansættelser ved stillinger som manglede en underviser. 

Kristian kunne fortælle, at der er ansat undervisere til disse poster. 

 

Frederik kunne orientere om, at arbejdet med en mere ensartethed i studiestarten 

på tværs af Health stadig er i gang, og at der er sendt et udkast over aktiviteter og 

initiativer til HUF, til drøftelse. Overordnet får idræt ros for deres aktivitet og 

introduktion til studiet. Kristian tilføjede, at dette kan ses i det lave 1. års frafald, 

og at evalueringerne fra studiestarten viser en god social integration, som 

formegentlig kan være forklarende herfor. 

 

 

https://bachelor.au.dk/tilvalg/tilvalgsmesse
https://www.youtube.com/watch?v=G8IyW6IWkP0

