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Mødedato: 27. februar 2020, kl. 10.00-12.00   
Mødested: 3410-345 
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, Julie Nøjsen Fallesen 
 
Afbud: Dorthe Lindvald Pedersen, Sara Binderup Christensen, Sofie Nielsen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 
KRT foreslog at tilføje et punkt på dagsorden om opsamling på aftagerpanelmødet den 
25. februar. Studienævnet godkendte det nye punkt og den resterende dagsorden.  
 
2. Beslutning: Studentersager  
 
Sag 1 – ansøgning om 4. prøveforsøg  
Studienævnet gav dispensation til et 4. prøveforsøg.  
 
Sag 2 – ansøgning om 5. prøveforsøg  
Studienævnet gav dispensation til et 5. prøveforsøg og fornyet holdsætning.  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst 

Der var et enkelt spørgsmål til sager siden sidst (næstsidste afgørelse). Helle Bønsøe 
redegjorde for sagen.  
 
4. Punkter fra studerende 
Ingen punkter fra studerende 
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5. Opfølgning på punkter fra studerende 
KRT gav en status på biblioteket. Der er endnu ikke afklaring på åbningstid og spørgs-
målet er, hvorfor døren til biblioteket overhovedet er låst? Argumenter for at døren 
skal være åben/at åbningstiden skal forlænges:  

- Studerende får mulighed for at læse i længere tid  
- Opgradering af lokalet gør at flere studerende vil bruge det 
- God signalværdi i at forlænge åbningstid  

 
6. Beslutning: Summer University  
Studienævnte drøftede, om de to nye Summer University kurser kunne godkendes. 
Studienævnet vurderede, at entreprenørskabskurset er en god mulighed for eksempel-
vis at bygge vurdere på uddannelsens eget valgkursus på bachelorniveau Entreprenør-
skab i idræt, der er et mere monofagligt og introducerende fag.  
 
Studienævnet godkendte begge Summer University kurser:  

• Entrepreneurship and new venture creation  
• How to write and publish a research paper  

 
Studienævnets eneste forbehold var frygten for at kannibalisere på uddannelsens egne 
kurser, men der var enighed om, at det er positivt at de studerende får adgang til flere 
5 ECTS kurser via Summer University, da dette faktisk kan give bedre mulighed for at 
vælge 5 ECTS kurser på uddannelsen.  
 
7. Beslutning: Godkendelse af valgfag på Institut for Folkesundhed 
Studienævnet drøftede om nogle af valgfagene på uddannelserne under studienævn for 
sundhedsvidenskab kunne godkendes ind i studieordningen for kandidatuddannelsen 
i idrætsvidenskab og kandidattilvalget i idrætsvidenskab. Der var enighed om, at kur-
ser der overlapper for meget med eksisterende kurser på uddannelsen (både obligato-
riske og valgfrie) ikke skal godkendes.  
 
Studienævnet godkendte følgende kurser:  

- Projektledelse og planlægning af empiriske projekter  
- Praksisnær forskning: hvad, hvordan, hvorfor  
- Videregående epidemiologi  

 
Projektledelse og planlægning af empiriske projekter er der tidligere givet forhånds-
godkendelser til og det vurderes relevant for de idrætsstuderende. Kurset udbydes for 
sidste gang i E20 og herefter vil de studerende have mulighed for at følge det nye valg-
kursus i Projektledelse og sundhed. 
 
Praksisnær forskning: hvad, hvorfor, hvordan vurderes at være relevant for idræts-
studerende og kurset vil formentligt ”blot” erstatte studerendes valg af selvvalgt pro-
jektopgave.  
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Videregående epidemiologi er der tidligere giver forhåndsgodkendelser til og det vur-
deres at være en fin pendant til statistik-kurset, hvis man ønsker en overbygning på 
det epidemiologi der ligger på bacheloruddannelsen.  
 
Studienævnet vurderede at kurset Borger – og patientinvolvering overlapper for me-
get med det obligatoriske kursus Træning og Sundhed og studienævnet godkendte 
derfor ikke kurset.  
 
KRT følger op med studieleder på de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser 
med forespørgsel om, om de studerende kan få adgang til de tre godkendte kurser.  
 
8. Opsamling fra aftagerpanelmødet den 25. februar   
Studienævnet tog en kort opsamling på aftagerpanelmødet og fremhævede de vigtigste 
indtryk og tilbagemeldinger. Der vil blive udsendt et referat fra aftagerpanelmødet til 
aftagerpanelet, studienævnet, studieleder, institutleder/viceinstitutleder og prodekan 
for uddannelse.  
 
9. Gensidig orientering 
 
Studieleder/studienævnsformand 
Der er en god dialog omkring uddannelsen på Institut for Folkesundhed.  
 
Studienævnsnæstformand  
De studerende har aftalt at mødes og promovere Årets underviser og vil desuden for-
søge at promovere studienævnet, således at de studerende på uddannelsen finder ud af 
hvem studienævnsmedlemmerne er og hvad studienævnet arbejder med.  
 
HE Studier  
Dorte Lindvald er sygemeldt med sprunget akilleshæl og er derfor sygemeldt i 6 uger. 
Dorte kan fortsat kontaktes via telefon og mail.   
 
Julie sender mail til studievejlederne med kassogram-overblikket over de nye studie-
ordninger.  
 
10. Eventuelt  
Status på kantinen er at der forhandles med nogen, men der er ikke fundet en løsning 
endnu.  
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