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Annemari Svendsen bød velkommen til det nye studienævn. Ved konstitueringen blev
Annemari Svendsen valgt som studienævnsformand og Lasse Roost Rasmussen valgt
som næstformand.
1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra møde
den

Referatet blev godkendt.
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5230 Odense M
T +45 6550 1000
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3. Meddelelser fra:
Studieleder

Overgang til digitale eksamensbeviser – dimission
Referat af punkt
AS orienterede om at der fremover vil blive udstedt digitale eksamensbeviser og at studieledelsen har besluttet at de gerne vil fortsætte med at afholde dimission. Der vil i stedet for et eksamensbevis blive
udleveret et dekanbrev.
Igangsættelse af arbejde med omlægning af kandidatuddannelsen
Referat af punkt
AS orienterede om at der er nedsat en arbejdsgruppe til at kigge på
en ny kandidatuddannelse, som skal ligge i forlængelse af den nye
bacheloruddannelse. Medlemmerne i arbejdsgruppen består af 1 fra
hver forskningsenhed på IOB (sammensat iht. aftale med Jørgen
Povlsen). Derudover skal der være 2 studerende med i arbejdet.
Første møde afholdes 12. marts. Efter 1. møde udarbejdes et kommissorium / plan for det videre arbejde.
Møde med eksterne eksperter
Sagsfremstilling
Der blev den 16. januar 2018 som et led i SDU’s kvalitetspolitik afholdt
mødet med et panel af eksterne eksperter.
Referat af punkt
AS orienterede kort om mødet, dets formål samt sammensætningen
af panelet. Der orienteres yderligere på næste møde sammen med
referatet.

Vicestudieleder

Eksamensuregelmæssigheder
Referat af punkt
TB orienterede om en sag om eksamensuregelmæssigheder i statistik.

Studiekoordinator Klage over eksamen i Fitness og (genop)træning
Sagsfremstilling
Der er en studerende som har klaget over bedømmelsen af 1 eksamensopgave i faget Fitness og (genop)træning. Resultatet af fakultetets behandling af denne klage blev at den studerende fik medhold i
klar og blev tilbudt en omprøve. Denne omprøve er nu blevet bedømt
og har resulteret i en ændring af karakteren fra 4 til 10.
Referat af punkt
SN orienterede kort om sagen
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Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser
Sagsfremstilling
Der er kommet information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
om at Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og
professionsbacheloruddannelser er blevet ændret med virkning fra 11.
december 2017.
Bilag
Følgebrev til bekendtgørelse om adgang til erhvervsaka……..
Indstilling
Studienævnet tager ændringen til efterretning.
Referat af punkt
Studienævnet tog ændringen til efterretning.
Bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelserne
Sagsfremstilling
Der er kommet information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet
om at der er ændret i bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelserne pr. 1. januar 2018
Bilag
Følgebrev til bachelor og kandidatadgangsbekendtgørelserne……
Indstilling
Studienævnet tager ændringen til efterretning.
Referat af punkt
SN orienterede kort om dette.
Studerende

Sager til behandling
4. Evalueringer og
handlingsplaner

Tilrettelæggelse af studienævnsmøder
De studerende vil ønske at studienævnsmøderne placeres på tidspunkter, hvor de studerende ikke har undervisning. SN prøver at tage
hensyn til dette ifm. planlægning af møderne (alle studenterrepræsentanter går på Innovationslinjen). Hvis det giver problemer ift. fravær til
undervisningen for de studerende, så tager studienævnet det op igen.
Indkomne evalueringer og handlingsplaner
Sagsfremstilling
Der er indkommet handlingsplan fra:
FF2 Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljø
Bilag:
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FF2 Aktivitetsudvikling og bevægelse, E17……
FF2 Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljø - handleplan

Indstilling
Studienævnet behandler evaluering og handlingsplan og diskuterer
om handlingsplanen kan godkendes.
Referat af punkt:
God svarprocent for evalueringen. Handlingsplanen er veludført.
Diskussion af hvorledes svarprocenter kan blive forhøjet. Der var
enighed om at det skal sikres at de undervisningsansvarlige får information om hvornår evalueringerne bliver sendt ud. SN tager kontakt til
studentermedhjælperne for at sikre dette.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
5. Studienævnsmøder Mødefrekvens og mødelængde
- 2018
Sagsfremstilling
I forbindelse med planlægning af årets møder er der opstået tvivl om
hvordan mødefrekvensen og mødelængden skal være i studienævn
for idræt. Skal der holdes møder en gang om måneden á 2 timer eller
færre møder á 3 timers varighed?
Indstilling
Studienævnet træffer beslutning om afholdelse af møder i 2018.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede fordele og ulemper ved de 2 forskellige
mødefrekvensen.
Beslutning
Det blev besluttet at fastholde mødefrekvens med 6-7 ugers mellemrum og mødelængde på 3 timer. SN sender indkaldelser ud mødedatoer.
6. Studieordning Forudsætningsprøver – mulighed for omprøve
bacheloruddannel- Sagsfremstilling
sen
Studielederen har fået en forespørgsel om muligheden for etablering
af omprøver ifm. forudsætningsprøver (eksempel TS7 – Sundhedsprojekter i praksis).
Indstilling
Studienævnet diskuterer retningslinjer for etablering af omprøver i fag
med forudsætningsprøver.
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Referat af punkt.
AS orienterede om at der er 3 forudsætningsprøver på bacheloruddannelsen – en på hver af de 3 studielinjer. Der er ifm. den nye studieordning ikke taget stilling til hvorledes den studerende kan indhente
det der mangles, så den studerende kan nå at deltage i omprøven.
Ellers vil den studerende skulle vente et helt år med før det er muligt
at deltage i eksamen. Forudsætningsprøven ligger i juni måned (reeksamen i november måned).
Beslutning
AS og TB arbejder videre med dette i samarbejde med de fagansvarlige for de 3 studielinjer og kommer med forslag til næste studienævnsmøde.
Retningslinjer for skift af studielinje
Sagsfremstilling
Studienævnet vedtog på deres møde den 27. oktober 2017 retningslinjer for skift af studielinjer. Der er i den forbindelse ikke taget stilling
til om der skal være et maksimum på de enkelte linjer/hold.
Der blev den 16. januar 2018 holdt panelmøde med eksterne eksperter, som havde forskellige kommentarer/ input ifm. skift af studielinjer,
som kan tænkes inddraget i notatet.
Bilag
Retningslinjer vedrørende skift af studielinje
Indstilling
Studienævnet diskuterer notatet og beslutter om de nye informationer
giver anledning til ændring.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede notatet - specielt fastsættelse af maksimum
for antal hold / holdstørrelse. Der var ligeledes ønske om ændringer i
notatet på baggrund af input fra de eksterne eksperter.
Der var enighed om at der skal være mulighed for oprettelse af 2 hold
pr. studielinje og et maksimum for holdstørrelse for hver enkelt linje.
Beslutning
AS opdaterer notatet med forslag til holdstørrelser / antal hold pr. linje.
Notatet behandles enten ved skriftlig sagsbehandling eller på næste
møde.
Overgangsstudieordning – 2. studieår bachelor
Sagsfremstilling
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Der var til studienævnsmødet i december 2017 udarbejdet et udkast til
en overgangsstudieordning for bacheloruddannelsens 2. studieår,
som ikke blev behandlet.
Bilag
Overgangsordning_2 studieår_udkast
Indstilling
Studienævnet drøfter det udarbejdede udkast og beslutter om det kan
godkendes.
Beslutning
Det blev besluttet at sende forslaget rundt til skriftlig sagsbehandling.
Det har dog efterfølgende vist sig at der – efter samtale med Registrering og Legalitet – er flere punkter der skal afklares før overgangsordningen kan sendes til beslutning.
Dette afklares så punktet kan behandles på næste studienævnsmøde.
7. Studieordning Fastlæggelse af maksimum for selvvalgte emner
kandidatuddannel- Sagsfremstilling
sen
På baggrund af en konkret sag skal der tages stilling til om der skal
fastlægges et maksimum for antal selvvalgte emner eller antal ECTS,
som kan indgå som et selvvalgt emne.
Derudover foreslås det at selvvalgt emne indskrives på linje med øvrige kurser i studieordningen.
Bilag
Selvvalgt emne
Indstilling
Studienævnet diskuterer forslaget og beslutter hvorledes dette skal
håndteres fremover.
Beslutning
Punktet udsættes til næste møde.
8. Studieordning –
sidefag

Ændring af studieordninger for sidefag på hhv. BA og KA
Sagsfremstilling
Der har været arbejdet med at ændre/præcisere studieordningerne for
sidefag på hhv. BA og KA med baggrund i bl.a. den nye bachelorstudieordning.
Der skal samtidig udarbejdes særskilte kompetenceprofiler til brug for
eksamensbeviser.
Bilag
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2017-studieordning sidefag idræt_bachelor
2017-studieordning sidefag_idræt kandidat
Notat ved linjeskift + sidefagsstudieordninger
Kompetenceprofil – sidefag 120 ECTS
Kompetenceprofil – tilvalg 45 ECTS
Indstilling
Studienævnet gennemgår materialet og drøfter om dette kan godkendes.
Beslutning
Punktet udsættes til næste møde
9. Kvalitetspolitik

Delpolitik for overgangen til job og karriere
Sagsfremstilling
I forbindelse med indsamling af oplysning om studienævnenes behandling af delpolitikker i 2017 ser det ud til at ovennævnte delpolitik
ikke er blevet gennemgået i studienævn for idræt og sundhed i 2017.
Indstilling
Studienævnet beslutter hvornår i 2018 delpolitikken skal behandles.
Beslutning
Punktet udsættes til næste møde.

10. Behandling af ansøgninger

Se Oversigt over ansøgninger, som ligger på studienævnets SharePoint side.
Bilag
De aktuelle ansøgninger ligger på studienævnets SharePoint.
Beslutning:
Imødekommelser:
afmelding/tilmelding af kurser (1)
4. prøveforsøg (3)
særlig periode for BA-opgave (1)
ændring af beståelseskrav (1)
udsættelse af specialeforløb (1)
udsættelse af afleveringsfrist – BA (1)
omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (1)
ændring af fag (1)
forhåndsgodkendelse af ITT (1)
ændring af ITT (1)
Afslag:
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4. prøveforsøg (1)
godkendelse af valgfag til konstituerende valgpakke (1)
ændring af tilvalg (1)
afløsningsopgave (1)

Afventer yderligere dokumentation:
ansøgning om dispensation fra eksamensform (1)
anden eksamensform /disp. fra mødepligt (1)
Retur uden behandling
godkendelse af individuel studieplan (1)
11. Sager siden sidste Se fremlagte sager på studienævnets SharePoint side.
møde
Beslutning
De fremlagte sager blev taget til efterretning.
Referat af punkt
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger.
-

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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