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Referent:
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1. Godkendelse af
dagsorden

Sn-idraet@health.sdu.dk
T +4565502975

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af
Referatet blev godkendt.
referat fra møde
den 2. februar 2018
3. Meddelelser fra:
Studieleder

Moduler – kandidatuddannelsen – E18/F19
Sagsfremstilling
AS orienterer om det kommende års valgfag på kandidatuddannelsen.
Bilag
Orientering – Moduloversigt kandidat 18-19

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Referat af punkt:
AS orienterede kort om oversigten over moduler i E18/F19. SN har
lagt oversigten på hjemmesiden.
Vicestudieleder

Intet under dette punkt.

Studiekoordinator Notat om SDU’s seks nøgletal
Sagsfremstilling
Uddannelsesrådet har fået udarbejdet en udførlig beskrivelse af de 6
nøgletal der bruges til måling af uddannelseskvalitet på heltidsuddannelserne.
Bilag
Notat om SDU’s seks nøgletal for uddannelseskvalitet på heltidsuddannelser.
Referat af punkt:
SN orienterede kort om materialet.
Information fra Censorkorpset
Sagsfremstilling
Bilag
Årsrapport censorkorpset for idræt
Referat af punkt:
Studienævnet tog beretningen til efterretning. Thomas Bredahl informerede om at han er formand for ankenævn ifm. behandling af klage.
Studerende

Intet under dette punkt.

Sager til behandling Sagsfremstilling
4. Evalueringer og
Der er indkommet nedenstående evalueringer og handlingsplaner til
handlingsplaner
behandling i studienævnet:
Bilag
AVM – spor 1 E17
AVM spor 1 – handlingsplan – E17
AVM – spor 4 E17
AVM sport 4 – handlingsplan – E17
FF3 – Dans bevægelse og sundhed i samfundet – handlingspl. – E17
FF3 Dans, bevæg.&sundhed i samfundet E17
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FF4 – Fra nerve til muskelfunktion – handlingsplan – E17
FF4 Fra nerve til muskelfunktion E17
I4 – organisationssociologi og idrætskultur – handlingsplan
I4 Organisationssociologi & idrætskultur E17
Kropskultur og sundhedskultur – handlingsplan E17
Kropskultur og sundhedskultur E17
Psykologi pædagogik og fysisk aktivitet – handlingsplan E17
Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet E17
S1 – Fitness og træning – handlingsplan – E17
S1 Fitness og træning E17
Sundheds- og Idrætspolitik – handlingsplan – E17
Sundhedspolitik & idrætspolitik E17
Talentudvikling & elitesport E17
Talentudvikling og elitesport – handlingsplan – E17
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler handlingsplanerne og vurderer om disse kan godkendes
Referat af punkt - AVM – spor 1 E17
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - AVM – spor 4 E17
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - FF3 – Dans, bevægelse og sundhed i samfundet –
E17
Det fremgår af den fremsendte handlingsplan for dette nye modul at
der vil blive justeret på eksamen og at der vil blive arbejdet med at
koble de 2 delelementer bedre i løbet af kurset for på den måde at
forbedre kurset iht. de studerendes kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - FF4 Fra nerve til muskelfunktion E17:
Studienævnet enige om at det er en god handlingsplan, som tager
højde for de studerendes kommentarer og input.
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Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt
Referat af punkt - I4 Organisationssociologi & idrætskultur E17:
Studienævnet noterede at evalueringen var spredt evaluering og med
en lav svarprocent.
Beslutning:
Handlingsplanen er godkendt, da det var sidste gang at faget blev
udbudt.
Referat af punkt - Kropskultur og sundhedskultur E17:
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan. Der var enighed om at det var en god handlingsplan.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet E17:
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan. Der var enighed om at det var en fin handlingsplan.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - S1 Fitness og træning E17:
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan for dette modul, som ikke længere udbydes i denne form. De studerendes kommentarer vil bliver taget med i udvikling af det nye modul TS4.
Beslutning:
Handlingsplanen er godkendt.
Referat af punkt - Sundhedspolitik & idrætspolitik E17:
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Talentudvikling & elitesport E17:
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
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Praksis for evaluering – praktik – punktet udgår (behandles af
studieleder /studienævn ved skriftlig sagsbehandling).
Sagsfremstilling
Kommer fra SN
Bilag
Guide til undervisningsevaluering inkl. praktik
Praksis for praktik_Idræt
Praktik
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler punktet.
5. Retningslinjer for
skift af studielinje
på bacheloruddannelsen

Retningslinjer for skift af studielinje
Sagsfremstilling
Studienævnet diskuterede på studienævnsmødet den 2. februar 2018
hvordan retningslinjerne for skift af studielinjer skulle være – bl.a. med
input fra Panelmøde med eksterne eksperter. Dette resulterede i at
det foreløbige udkast skulle revideres og AS har opdateret notatet
med forslag til holdstørrelser / antal hold pr. linje.
Bilag
Retningslinjer vedrørende skift af studielinje - opdateret
Indstilling
Studienævnet diskuterer notatet og beslutter om dette kan godkendes
Referat af punkt:
AS orienterede om de seneste opdateringer.
Beslutning
Notatet blev godkendt.

6. Ændring af studie- Fastlæggelse af maksimum for selvvalgte emner
ordning - kandidat- Sagsfremstilling
uddannelse
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

Side 5

Studienævnet diskuterer forslaget og beslutter hvorledes dette skal
håndteres fremover.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede om der skulle lægges en begrænsning på
maksimum antal ECTS, som bruges til selvvalgt emne og hvor grænsen så skulle gå.
Beslutning
Der var enighed om at der skulle lægges et maksimum på 15 ECTS
for selvvalgte emner. Dette skulle være gældende for både bacheloruddannelsen (ITT) og for kandidatuddannelsen
Ændring af modultitler
Sagsfremstilling
Der er kommet ønske om ændring af flere modultitler på kandidatuddannelsen – det drejer sig om:
Tilpasset idræt og bevægelse – titel og indhold ønskes ændret
Kropsbevægelse og fænomenologi
Idrættens organisatoriske og fysiske rammer.
Ageing physical activity and Health
Bilag
Ny titel – Kropsbevægelse og fænomenologi
Ny titel – Idrættens organisatoriske og fysiske rammer
TIB_studieordning_2018
TIB_studieordning_2018 Tracked changes
Ageing physical activity and Health_from theory to ……..
Indstilling
Studienævnet diskuterer forslagene og beslutter om disse kan godkendes.
Referat af punkt - Tilpasset idræt og bevægelse:
Titel, indhold og eksamen ønskes ændret på dette modul. Studienævnet diskuterede det fremsendte forslag. Ændring af eksamensformen
holdes indenfor det interne timebudget for modulet.
Beslutning:
Studienævnet godkendte de foreslåede ændringer.
Referat af punkt – kropsbevægelse og fænomenologi
Der ønskes ændring af titel til Krop, bevægelse og kognition, så titlen i
højere grad afspejler modulets indhold.
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Beslutning:
Studienævnet godkendte ændringen.
Referat af punkt - Idrættens organisatoriske og fysiske rammer
Der ændres en ændring af modultitel til: Innovation og ledelse i foreninger og faciliteter. Studienævnet diskuterede det indsendte forslag
Beslutning:
Det blev besluttet at godkende titelændringen under forudsætning af
at indholdet og kompetenceprofilen i modulet opdateres iht. den nye
titel. Den modulansvarlige skal snarest muligt sende disse ændringer
til behandling i studienævnet
Referat af punkt - Moving in old age
Der ønskes en ændring af titel på modulet til Ageing physical activity
and Health samt andre justeringer i modulet (der ændres ikke ved
indhold og eksamen).
Beslutning:
Ændringer blev godkendt med tilføjelse af at information under 4.7.6
om Active Ageing Trainer fjernes. AS giver besked til modulansvarlig
om at denne information skal fremgå af studyguiden og ikke studieordningen.
7. Ændring af studie- Ændring af modultitler
ordning - bachelor- Sagsfremstilling
uddannelsen
Der er kommet ønske om ændring af titel og indhold på flere moduler
på bacheloruddannelsen. Det drejer sig om:
Humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsmetoder og
analysetilgange– titlen ønskes ændret
FF10 Kvantitative metoder og statistik – indhold ønskes ændret
FF5 – ændring af tekst i studieordning vedr. brug af hjælpemidler
Bilag
Nye titler – bachelormoduler
Ændring af tekst i studieordningen under eksamen i FF5
Indstilling
Studienævnet diskuterer forslagene og beslutter om disse kan godkendes.
Referat af punkt – FF9 - Humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsmetoder og analysetilgange
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Der ønskes en ændring af modultitlen, hvilket studienævnet diskuterede.
Beslutning
Titelændringen blev godkendt
Referat af punkt - FF10 Kvantitative metoder og statistik
Der ønskes tilføjelse i indholdet, da modulet nu inkluderer surveys.
Beslutning:
Studienævnet godkendte dette.
Referat af punkt FF5 – FF5 Spring, biomekanik og funktionel anatomi
Punktet tages op igen på næste møde.
8. Ændring af studieordninger for sidefag på hhv. BA og
KA

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
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.
Referat af punkt:
2017-studieordning sidefag idræt_bachelor. Her skal formuleringen
i§3.2 gøres mere eksplicit. (gøres mere eksplicit).
Beslutning
Studieordningerne blev godkendt med en mindre justering.
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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
Det blev besluttet at studienævnet skulle behandle denne delpolitik på
næste møde den 7. maj 2018.
Studienævnets arbejde med implementering af kvalitetspolitikken
Sagsfremstilling
Det sundhedsvidenskabelige fakultet har udarbejdet 2 dokumenter til
brug for studienævnene ifm. implementering af kvalitetspolitikken for
perioden 2017 – 2021.
Bilag:
Studienævnenes behandling af delpolitikker….
Turnusplan for studienævnets arbejde med implementering…..
Indstilling
Studienævnet drøfter tidspunkt og form for behandling af gennemgang
af årets delpolitikker.
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede tidspunkt for behandling af delpolitikkerne. Der
var enighed om at det er hensigtsmæssigt at behandle de 2 delpolitikker på samme måde og sikre at der afsættes rigelig tid af til behandling af materialet.
Beslutning:
Delpolitikkerne behandles på 2. møde i efteråret.
Udarbejdelse af Årshjul for behandling af delpolitikker for Studienævn for idræt og sundhed
Sagsfremstilling
Der er flere studienævn på SUND der har udarbejdet et årshjul for
deres behandling af delpolitikker.
Vil det være en god ide at udarbejde et sådan for Idræt og sundhed?
Bilag
Årshjul for behandling af delpolitikker – Studienævn for Klinisk Biome-

Side 9

kanik
Indstilling
Studienævnet drøfter forslaget
Referat af punkt:
Studienævnet var enigt i at det er en god ide.
Beslutning
SN udarbejder forslag til næste studienævnsmøde.
10. Overgangsstudie- Overgangsstudieordning – 2. studieår bachelor
ordning – 2. studie- Sagsfremstilling
år bachelor
Det blev på sidste møde besluttet at forslag til overgangsordning - da
det ikke nåede at blive behandlet på mødet – skulle sendes 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.
Bilag
Overgangsordning_2 studieår_udkast.
Indstilling
Studienævnet drøfter det udarbejdede udkast og beslutter om det kan
godkendes.
Referat af punkt:
Udkastet blev drøftet.
Beslutning:
Studienævnet godkendte overgangsstudieordningen. Det blev besluttet at SN gennemgår materialet og sikrer at eksamensformer kan
passe sammen ift. tilmelding på gamle koder / eksamen.
11. Panelmøde for eva- Panelmøde for evaluering af idræt og sundhed
luering af idræt og Sagsfremstilling
sundhed
Der blev den 16. januar 2018 afholdt Panelmøde for evaluering af
Idræt og sundhed med eksterne eksperter. AS orienterer om mødets
indhold.
Bilag
Referat panelmøde idræt og sundhed 16.01.18
Indstilling
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Studienævnet drøfter mødets input / konklusioner samt hvorvidt/i hvilken form disse kan inddrages i det fremtidige arbejde med uddannelserne.
Referat af punkt:
AS refererede fra mødet med panelmødet og orienterede om de diskussioner og de væsentligste punkter fra mødet: optagelse af professionsbachelorstuderende på kandidatuddannelsen, omfang på speciale, differentiering ift. andre idrætsuddannelser i DK.
Studienævnet vil gerne undersøge frafaldet på kandidatuddannelsen
lidt nærmere, bl.a. for at se om den studerendes uddannelsesmæssige baggrund har nogen indflydelse. Undersøges forud for statusmøde
for uddannelsen, som afholdes i midten af maj måned.
Beslutning
SN har sendt en forespørgsel til Analysen for at høre om de kan levere de ønskede oplysninger.
Punktet tages op på et møde i efteråret.
12. Information fra
Møde om ny kandidatuddannelse – punktet udsættes til næste
møde om ny kandi- møde
datuddannelse
Sagsfremstilling
Der er nedsat en arbejdsgruppe til omlægning af kandidatuddannelse i
Idræt og Sundhed med henblik på sammenhæng med den nye bacheloruddannelse fra 1. september 2017. AS orienterer om 1. møde som
afholdes den 12. marts 2018.
Indstilling
Studienævnet drøfter informationen fra AS.
13. Behandling af ansøgninger

Se Oversigt over ansøgninger, som ligger på studienævnets SharePoint side.
Bilag
De aktuelle ansøgninger ligger på studienævnets SharePoint.
Referat af punkt
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger.
Beslutning:
Imødekommelser:
4. prøveforsøg (2)
ændring af valgfag (8)
særlige prøvevilkår (3)
forhåndsgodkendelse af bachelortilvalg (2)
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-

forhåndsgodkendelse af kandidattilvalg (2)
forhåndsgodkendelse af ITT (15)
startmerit (2)
overflytning til ny studieordning (1)
ændring af prøveform (3)
5. prøveforsøg (1)

Afslag:
særlige prøvevilkår (1)
fritagelse fra deltagelseskrav (1)
yderligere vejledningstimer (1)
Afventer yderligere dokumentation:
ifm. ansøgning om ændret prøveform (1)
Retur uden behandling
14. Sager siden sidste Se fremlagte sager på studienævnets SharePoint side.
møde

15. Eventuelt

Intet under dette punkt.

16. Punkter til næste
møde

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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