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Mødedato: 21. april 2020, kl. 09.00-11.00  
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde idræt  
 
Deltagere:  
 
VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen, Simon Lønbro, Malene Kjær, Rasmus 
Bysted Møller 
 
Studerende: Francesca Emilia Alesci, Malene Thisgaard Knudsen, Jeppe Skov Madsen, 
Marie Elisabeth Andersen,  
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Dorthe Lindvald Pedersen, Julie Nøjsen Fallesen 
 
Afbud: Sofie Nielsen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager  
 
Sag 1 – ansøgning om forhåndsgodkendelse 
Studienævnet imødekom ansøgningen.  
 
Der er et stort sammenfald mellem de to kurser. Der er nogle læringsmål der er lidt 
anderledes og et justeret kursusindhold, men samme ECTS og samme underviser.  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst 

Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst.  
 
4. Beslutning: Eksamensplan sommer 2020 
 
Studienævnet gennemgik forslaget til eksamensplan sommer 2020 med fokus på de 
kurser, hvor det har været problematisk at omlægge undervisning og eksamen.  
 
Studienævnet godkendte omlægningerne af eksamen og gav grønt lys til at studieleder 
og de kursusansvarlige arbejder videre med de faglige begrundelser.  
 
Det endelige overblik samt tilhørende begrundelser sendes i mailhøring i studienævnet 
senere på ugen.   
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5. Beslutning: Adgangsprøven 2020 
Studieleder redegjorde kort for situationen omkring adgangsprøven til bacheloruddan-
nelsen i idrætsvidenskab den 13.-14. juni. KU og SDU har ikke optagelsesprøve med 
praktiske elementer, så der kan ikke ansøges om annullering af adgangsprøven sam-
men med dem.  
 
Studienævnet drøftede mulighederne for at gennemføre adgangsprøven. Ansøgere vur-
deres på færdigheder der er meget vanskelige for ansøgere at gennemføre digitalt og 
vanskelige for undervisere at vurdere digitalt: 

• Ansøgere har ikke adgang til faciliteter, f.eks. svømmehal  
• Vanskeligt at bede ansøgere om at optage 3 forskellige video på 3 forskellige 

steder/faciliteter og sikre høj nok kvalitet i optagelsen til at det kan blive fag-
ligt vurderet.  

• Kan man sammensætte et hold i boldspil (volley, basket, fodbold) og filme det 
på en måde, så det enkelte individ kan vurderes? 

• Hvad med sikkerhed/afstand?  
• Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke kontaktsport.  

 
Studienævnet indstillede til, at adgangsprøven 2020 annulleres grundet covid-situati-
onen. Processen herfra er, at studieleder sammenskriver en indstilling, der sendes til-
Prodekan for Uddannelse og AU Optagelse, der videreformidler til Styrelsen for Forsk-
ning og Uddannelse.  
 
6. Drøftelse: Undervisningsevaluering E19 
Udskydes til næste møde.  
 
7. Drøftelse/beslutning: Læsegrupper 
Dorte præsenterede kort oplægget omkring læsegrupper. På baggrund af dialog studie-
vejledere og sidste års mentorer anbefalede Dorte model 1, hvor studerende selv orga-
niserer og bestemmer hvilke grupper de vil være en del af.  
 
Generelt var der positiv stemning i studienævnet for at etablere læsegrupper og enig-
hed om, at en læsegruppe er en stor styrke i forhold til at få et godt udbytte af den teo-
retiske undervisning. På baggrund af studienævnets drøftelse blev det dog klart, at der 
mangler et overblik over hvilke eksisterende grupper de studerende indgår i på 1. se-
mester, før studienævnet kan vurdere, om at der er plads til at oprette læsegrupper.  
 
Studienævnet besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på de forskellige 
muligheder. Dorte er tovholder og tager initiativ til det første møde i arbejdsgruppen. 
Jeppe Skov fra studienævnet deltager i arbejdsgruppen.  
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