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Mødedato: 7. marts 2023 kl. 10:00-12:00 

Mødested: 3410-345 

Mødeemne: Studienævnsmøde Idrætsvidenskab 

 

Deltagere:  

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

Studerende: Frederik Forsberg Thybo, Mikkel Jessen Weissert, Marie Elisabeth 

Andersen 

HE Studier: Laura Søndergaard O’Connor Leerhøy (ref.), Mia Schou Johansen  

 

Afbud: Henrik Sørensen, Laura Johanne Windahl Ladekjær, Dorte Lindvad  

 

 

 

 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Marie havde en kommentar til sager siden sidst. En studerende har fået godkendt 

et 4. prøveforsøg, hvortil Marie spørger om godkendelse af 4. prøveforsøg ikke 

skal forbi studienævnet. Kristian svarede, at når det drejer sig om en særlig 

omstændighed, kan det godt godkendes udenom studienævnet.  

Frederik spørger til, hvad dokumentation indebærer. En studerende har fået 

afslag på afmelding af BA-projekt grundet manglende dokumentation. 

Dokumentation kan f.eks. være en vurdering fra en læge eller en klinik psykolog.    

 

3. Nyt fra studerende 

Frederik orienterer om, at der er kommet videoovervågning i nogle af 

undervisningslokalerne. Der fremstår et klistermærke med videoovervågning på 

dørene. Det vidste resten af studienævnet ikke noget om. Kristian vil undersøge 

det nærmere.   

 

Frederik giver en status på specialepladser. Der er ikke mulighed for, at 529 og 

530 kan blive til faste specialepladser nogle gange om ugen. De studerende kan 

booke lokalerne på samme vilkår som andre studerende på AU 3 dage før.  

 

4. Beslutning: Kursusbeskrivelse til nyt kursus 

Kristian præsenterede punktet kort samt hvilke processer der har været siden 

sidste SN-møde, hvor nævnet blev præsenteret for første udkast til 

kursusbeskrivelsen. Der er enighed i nævnet om, at den nye titel og 

indholdsbeskrivelse fungerer godt. Nævnet rettede opmærksomhed mod 

vigtigheden i, at de nævnte idrætsfaglige emner også er dem, som de studerende 

kommer til at beskæftige sig med på kurset, da det højst sandsynligt vil være dem, 

de studerende vælger kurset ud fra.  
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Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen.  

 

5. Drøftelse: Input til 5-årig Uddannelsesevaluering 

Kristian indledte med at fortælle om processen omkring uddannelsesevaluering. 

Nævnet drøftede temaer som fylder på uddannelsen og som kunne være relevante 

at have fokus på i uddannelsesevalueringen. Der var et fælles ønske om et særligt 

fokus på delpolitikken ’Fagligt stærke og sammenhængende uddannelser’. Det 

udspringer af et ønske om at højne det faglige niveau på uddannelsen, hvor de 

studerende møder velforberedte op til den planlagte undervisning. Det leder op til 

et ønske om at få udfoldet spørgsmålet om, hvad det vil sige at være studerende 

på et universitet. Hvornår er man studiekompetent? Det er et opdrag, der særligt 

skal fylde på det første studieår, hvilket lægger sig op ad delpolitikken ’Den gode 

studiestart’.  

 

Nævnet finder det også relevant at få indblik i, hvordan de studerende forstår 

arbejdet med forskningsintegration og hvilke andre perspektiver de har på 

forskningsintegration sammenlignet med for eksempel det videnskabelige 

personale.  

 

Derudover et fokus på ledighed og en nysgerrighed på, hvad de relevante 

kompetencer er.  

 

De centrale temaer er opsummerende og prioriteret:  

- En fagligt stærk og sammenhængende uddannelse 

- Studiekompetencer – den tidlige indsats og forventninger til studerende 

- Forskningsintegration  

- Ledighed  

 

Nævnet skulle ligeledes komme med forslag til eksperter, der skal inviteres til 

evalueringsmødet. Nævnet kom frem til følgende forslag:  

 

- Rasmus Beedholm, karriererådgiver MA, Ph.d. (fra Arts, AU) og cand.scient i 

Idræt og Sundhed fra SDU, medlem af aftagerpanelet for Idrætsvidenskab, 

AU. 

- Jon Gerner, direktør, Lokale og anlægsfonden (der støtter, udvikler og 

rådgiver om byggeprojekter og fysiske faciliteter inden for kultur- idræts og 

fritidslivet) Medlem af censorkorpset for idrætsuddannelsen på AU, SDU, KU 

og AAU. 

- AnneMari Munk Svendsen, cand.scient i Idræt og Ph.d. Lektor og studieleder 

på forskningsenheden Learning & Talent in Sport. 

- Lone Hansen, cand.scient i Idræt og Ph.d. fra KU. Bestyrelsesmedlem hos 

KAOSPILOT. Tidligere direktør for Team Danmark og Anti Doping Danmark. 
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- Anne Ellegaard Larsen, cand.scient i Idræt fra AU. Konsulent for DGI 

Østjylland.  

- Thomas V. G. Bredahl, cand.scient i Idræt. Lektor og vicestudieleder på 

forskningsenheden Active Learning og tilknyttet institut for Idræt og 

Biomekanik.  

- Helle Winther, Lektor Ph.d., Institut for Idræt og Ernæring, KU 

- Troels Rasmussen, cand.mag. i Idræt og Kulturstudier fra SDU. Direktør for 

IDAN. 

 

6. Drøftelse: Opdatering af tilvalgssiden (kl. 11:15) 

Mia Schou Johansen fra HE Studier deltager med henblik på at få nævnets 

kommentarer til ændringer til tilvalgssiden. Mia indleder med, at hun har haft et 

vejlednings- og kommunikationsperspektiv i forbindelse med at udarbejde et 

udkast til den nye tekst, så den kunne blive mere webvenlig.  

Studienævnet kom med tekstnære og faglige forslag til ændringer, som Mia vil 

tage med i tilretningsprocessen.  

 

Mia vil tilføje endnu et eksempel på en færdiguddannet Idrætsvidenskaber med 

tilvalg, der ikke er underviser. Derudover muligvis et nyt eksempel på en 

underviser, da den nuværende på hjemmesiden blev færdig i 2006.  

 

Studienævnet behøver ikke at få den til endelig godkendelse.  

 

Den nye version findes her: https://bachelor.au.dk/tilvalg/idraet  

 

7. Gensidig orientering 

Kristian orienterer om, at der er kommet foreløbige tal for kandidatoptag. Der er 

en tilbagegang i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 88 forrige år, 89 sidste år til 

73 i år. Vi lander nok på et optag i underkanten af 50, hvilket er fint ift. 

dimensionering.  

 

Kristian orienterer om slutevaluering og workshop i forbindelse hermed. I 

forbindelse med at der i år laves den 5-årige uddannelsesevaluering på Idræt er 

det også besluttet, at AU’s slutevaluering (pilotprojekt) skal kobles til 

uddannelsesevalueringen. Det betyder konkret, at AU har sendt et spørgeskema 

til studerende på 6. sem BA og til 4. sem KA, der afslutter til sommer, der har til 

formål at spørge til de studerendes oplevelse af sammenhængen på uddannelsen 

mv. Derudover arrangeres der en workshop, hvor det er muligt at drøfte og 

kommentere på uddannelsen som et samlet hele med konkrete nedslag. 

Workshoppen afholdes d 12. april kl 13.15-15.15 på Dalgas og faciliteres af 

fastansatte vejledere fra Studievejledningen i Health Studier. Studerende på 6. 

sem BA og 4. sem KA vil modtage en invitation til at deltage på deres Au-mail og 

https://bachelor.au.dk/tilvalg/idraet
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en besked på årgangens facebookgruppe. Ideelt set ønskes der 8 studerende fra 

bacheloren og 8 fra kandidaten. 

 

Laura orienterer om ændringer i kursuskataloget. Til kurset ’Erhvervsrettet 

projektforløb i Idræt’ vil blive tilføjet: ’’Kurset kan ikke tages, hvis den 

studerende har gennemført kurset Erhvervsrettet projektforløb i Idræt på 

15/20 ECTS eller lignende kurser, hvor der indgår praktik. Gælder ikke 

’Praktik som gymnasielærer’.  

 

Derudover ændres teksten i kursusbeskrivelsen til ’Erhvervsrettet 

projektforløb i Idræt’ 15 ECTS, hvor der står, at praktikopholdet vil blive 

forhåndsgodkendt, hvis ’praktikopholdet er af minimum 8 ugers varighed’. 8 

uger ændres til 5 uger. Det er en fejl.  

 

Laura har tilføjet ovenstående til kursuskataloget d. 9. marts 2023.  

 

8. Eventuelt 

Ingen havde noget til eventuelt.  

 

 

 

 

 


