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Referat
Emne:

Møde i studienævn for idræt og sundhed

Dato og tidspunkt:

7. maj 2018 kl. 13.00 – 16.00

Dato:

Idræt

Sted:

Mødelokale 6 – IOB

Deltagere:

Annemari Svendsen (AS)
Studerende Lasse Roost Rasmussen (LRR)
Studerende Kathrine Fønss Sloth Hansen (KFSH)
Studerende Zabina Cheung Petersen (ZCP)
Vicestudieleder Thomas Bredahl (TB)
Suppleant - studerende Charlotte Juul (CJ)
Faglig vejleder Stine Margrethe Christensen (SMC)
Faglig vejleder Emilie Meyer Christensen (EMC) – deltog fra
punkt 7.

Afbud fra:

Søren Andkjær og Karen Søgaard

Referent:

Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra møde
den

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra:
Studieleder

Intet under dette punkt.

Vicestudieleder

Intet under dette punkt.

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

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

Studiekoordinator Censor IT
Sagsfremstilling
Der er blevet fremsendt information fra Censorkorpset for idræt ift. det
nye digitale censorsystem, som tages i brug fra 1. april 2018.
Bilag
Kommunikation idræt fagmiljøer fra AU
Referat af punkt
SN orienterede om dette.
Studerende

Intet under dette punkt.

Sager til behandling Indkomne evalueringer og handlingsplaner
4.
Sagsfremstilling
Der er indkommet nedenstående evalueringer og handlingsplaner til
behandling i studienævnet.
Bilag
BL1 Læring 1, læring og kognition – evaluering og handlingsplan
F3 – Videnskabsteori og etik – evaluering og handlingsplan
I1 Entreprenørskab og innovation 2– evaluering og handlingsplan
IN1 Idrætsinnovation og entreprenørskab– evaluering og handlingsplan
Muscle physiology in exercise– evaluering og handlingsplan
Physical activity and health in working life– evaluering og handlingsplan
Præstationsoptimering– evaluering og handlingsplan
S2 Fitness og træning
S4 Fysisk aktivitet og forebyggelse– evaluering og handlingsplan
U3 Boldspil– evaluering og handlingsplan
U4 Idrætspædagogik og praktisk pædagogisk opgave– evaluering og
handlingsplan
F2 – Humanistisk samfundsvidenskabelig – evaluering og handlingsplan
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler handlingsplanerne og vurderer om disse kan godkendes.
Referat af punkt - BL1 Læring 1, læring og kognition
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan. Der var enighed om at der er plads til forbedring og at evalueringen bærer præg af
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at det er første gang dette kursus er gennemført. Studieledelsen tager
en snak med underviserne om videreudvikling af modulet.
Beslutning
Handlingsplanen er godkendt.
Referat af punkt - F3 – Videnskabsteori og etik
Studienævnet behandlede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - I1 Entreprenørskab og innovation 2
Studienævnet behandlede evaluering og handlingsplan
Beslutning
Godkendt
Referat af punkt - IN1 Idrætsinnovation og entreprenørskab
Der var i studienævnet enighed om at den strukturelle tilrettelæggelse
(fordeling af timerne) ikke er helt hensigtsmæssig. Studieledelsen
tager en snak med underviserne om videreudvikling af modulet..
Beslutning
Handlingsplanen er godkendt..
Referat af punkt - Muscle physiology in exercise
Studienævnet behandlede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen er godkendt.
Referat af punkt - Physical activity and health in working life
Studienævnet behandlede evaluering og handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Præstationsoptimering
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan. Der var enighed om at handlingsplanen ikke kunne godkendes på det foreliggende
grundlag. Studieleder taler med fagansvarlig om den strukturelle opbygning af kurset ift. bl.a. lange undervisningsdage. Den fagansvarlige
skal indsende ny handlingsplan.
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Referat af punkt - S2 Fitness og træning
Der var ingen studerende, der havde besvaret evalueringen for dette
modul, som er forløbet for sidste gang.
Referat af punkt - S4 Fysisk aktivitet og forebyggelse
Der er ikke udarbejdet handlingsplan for dette modul, da det var sidste
gang modulet kørte.
Referat af punkt - U3 Boldspil
Studienævnet behandlede evaluering og handlingsplan
Beslutning
Godkendt.
Referat af punkt - U4 Idrætspædagogik og praktisk pædagogisk opgave
Studienævnet behandlede evaluering og handlingsplan
Beslutning
Godkendt.
Referat af punkt - F2 – Humanistisk samfundsvidenskabelig
Studienævnet behandlede evaluering og handlingsplan
Referat af punkt
Godkendt.
5. Forudsætningsprø- Forudsætningsprøver – mulighed for omprøve
ver – mulighed for Sagsfremstilling
omprøve
På sidste studienævnsmøde blev muligheden for etablering af omprøver ifm. forudsætningsprøver (eksempel TS7 – Sundhedsprojekter i
praksis) diskuteret og studienævnet besluttede at AS og TB skulle
arbejde videre med dette i samarbejde med de fagansvarlige for de 3
studielinjer og komme med forslag til næste studienævnsmøde.
Bilag
Tilbagemelding fra Jan Støckel
Tilbagemelding fra Lars Elbæk
Indstilling
Studienævnet diskuterer punktet.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede forslagene til omprøver for de 3 forudsætningsprøver.

Side 4

Beslutning
Studienævnet godkendte forslagene. AS sikrer at der udarbejdes
konkrete formuleringer til studieordning. SN sikrer opdatering af studieordning og besked til Registrering og legalitet.
6. Ændring af studie- Tilføjelse af information om tilstedeværelse og aktiv deltagelse
ordning
Sagsfremstilling
Det har vist sig at der i den nye studieordning for bacheloruddannelsen mangler den information om tilstedeværelse og aktiv deltagelse,
som stod i den tidligere studieordning under § 3.5.3.9
Bilag
Tilføjelse til BA-studieordning
Indstilling
Studienævnet godkender at dette indskrives i studieordningen.
Referat af punkt
Der var enighed om at informationen skal tilføjes til den nye studieordning.
Beslutning
SN sikrer opdatering af studieordning.
Ændring af Fitness og (genop)træning
Sagsfremstilling
Der har været nedsat en arbejdsgruppe til at komme med forslag til
ændring af dette modul, som har fået en del kritik i evalueringerne.
Bilag
Forslag til ændring af Studieguide
Indstilling
Studienævnet drøfter det fremsendte forslag og beslutter om dette kan
godkendes.
Referat af punkt
På baggrund af evalueringerne har der været en proces for at få modulet til at køre bedre. Det grundlæggende problem i dette modul er at
studerende fra de forskellige studielinjer ikke har de samme forudsætninger for at følge faget.
Der er nu blevet udarbejdet et forslag til en foreløbig ændring af modulet for 2015- studieordning, som TB orienterede om.
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Beslutning
Forslaget blev godkendt.
7. Kvalitetspolitik

Årshjul for behandling af delpolitikker for Studienævn for idræt
og sundhed.
Sagsfremstilling
Det blev på sidste møde besluttet at SN skulle udarbejde forslag til
årshjul.
Bilag
Årshjul for behandling af delpolitikker – studienævn for idræt – 2018
Studienævnenes behandling af delpolitikker 2017
Indstilling
Studienævnet gennemgår materialet og beslutter om dette kan godkendes.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede oplægget
Beslutning
Årshjulet er godkendt.
Delpolitik for overgangen til job og karriere.
Sagsfremstilling
Det blev på sidste studienævnsmøde besluttet at denne delpolitik,
som ikke blev gennemgået i 2017, skulle behandles på studienævnsmødet i maj måned.
Bilag
Bilag kommer fra studenterrepræsentanterne.
Beslutning
Studienævnet gennemgår mødematerialet og drøfter om uddannelsen
opfylder kriterierne for denne delpolitik.
Referat af punkt
Næstformanden havde i samarbejde med en af de øvrige studenterrepræsenteret gennemgået delpolitikken. LRR gennemgik materialet.
Gennemgangen gav anledning til en drøftelse af mulighederne for
vejledning for de studerende på de forskellige stadier i deres uddannelse.
Delpolitikken 3 kvalitetsmål bliver stort set overholdt, men der var
enighed om at informationen om de mange tilbud om vejledning ikke
bruges i tilstrækkelig grad når ud til de studerende. Der var et ønske
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om at inddrage Karrierevejledningen mere på idrætsstudiet.
Der kom en del konkrete forslag til forbedring af dette:
tilbud om vejledning fra Karrierevejledningen på Instituttorvet
3-4 gange om året til kandidatstuderende
møde med Karrierevejledningen for studerende på 2. år
(lægges ind i skemaet hvis det er muligt)
deltagelse af faglige vejleder på 1. år når der informeres om
studielinjer
Ift. information om arrangementer og efteruddannelse, så var der
enighed om at dette mangler. Ansvaret for denne indikator påhviler
dog Universitetsdirektøren, så studienævnet er ikke ansvarlig på dette
punkt.
Der var enighed om at der er forskellige netværk af aftagere, hvor der
er samarbejde med de studerende (projektforløb / moduler), men at
dette godt kunne blive bedre.
Beslutning
Der var enighed om at de konkrete forslag til forbedret vejledning
skulle etablere. (hvem tager i den forbindelse kontakt til Karrierevejledningen ??)
8. Information fra
Møde om ny kandidatuddannelse – punktet udsat fra sidste møde
møde om ny kandi- Sagsfremstilling
datuddannelse
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.
Referat af punkt
AS orienterede om opstartsmødet den 12. marts 2018, hvor der var
oplæg fra JP og AS.
Der er udarbejdet en køreplan for arbejdet. Der er 2 studerende med i
arbejdsgruppen, så de studerende er på den måde inkluderet i arbejdet. Næste møde afholdes i juni, hvor der skal diskuteres kompetenceprofil og struktur. Materiale fra gruppen vil løbende komme til høring
hos relevante parter – bl.a. studienævnet.
Man forventer at de 3 specialiseringer fra BA fortsætter på kandidatuddannelsen.
Den skal være klar til brug den 1. september 2020.
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Der er nedsat en referencegruppe, som vil blive inddraget i processen.
Gruppen består af:
en repræsentant fra panelet af eksterne eksperter, som netop
har evalueret uddannelsen
Bente Klarlund
en repræsentant fra Kompan
en repræsentant fra det kommunale område
en repræsentant fra DGI
Beslutning
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.
9. Optagelse på kan- Vurdering af uddannelse fra England
didatuddannelsen i Sagsfremstilling
idræt og sundhed SN har fået en forespørgsel fra en studerende, som er blevet tilbudt
plads på en uddannelse ved King’s College University til september
2018. Den studerende forespørger om uddannelsen vil være adgangsgivende til kandidatuddannelsen i idræt og sundhed?
Bilag
Indstilling
Studienævnet vurderer om studiet på nuværende tidspunkt ønsker at
tage stilling til forespørgslen og hvis det er tilfældet – om uddannelsen
vil kunne kvalificere til optag på kandidatuddannelsen.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede punktet og var enige om at de gerne ville
vurdere uddannelsen.
Beslutning
Den interesserede skal indsende fyldestgørende materiale til brug for
vurdering. Hvis uddannelsen godkendes kan den tilføjes til positivlisten.
Optagelse på Konkurrence- og eliteidræt
Sagsfremstilling
Det blev på studienævnsmøde i december 2017 besluttet at pladserne
på Konkurrence- og eliteidræt skal fordeles på baggrund af motivation
og faglige forudsætninger. Der skal på den baggrund tages beslutning
om hvilke kriterier der skal vurderes efter og hvorledes afleveringsproceduren skal foregå
Bilag
Konkurrence- og eliteidræt – optagelse
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Referat af punkt.
AS orienterede om at ansøgerne ønskes fordelt på baggrund af en
individuel faglig vurdering, som sker ud fra motivation og faglige forudsætninger. Undervisere fra Esbjerg har sagt ja til at deltage i udvælgelsen.
Beslutning
Studienævnet godkendte dette. SN og AS sikrer information på hjemmeside sammen med procedure for behandling.
10. 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:
aflevering af speciale (2)
skift af studieordning (1)
deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær eksamen (1)
udsættelse af afleveringsfrist for speciale (4)
ændring af prøveform (4)
afmelding af valgfag (2)
dispensation fra studieaktivitetskrav (1)
udsættelse af frist for færdiggørelse af uddannelse (1)
forhåndsgodkendelse af ITT (13)
forhåndsgodkendelse af fag – KA (3)
fritagelse for fag (2)
forhåndsgodkendelse af fag – BA (2)
Afslag:
-

dispensation fra eksamenskrav (1)
ændring af prøveform (2)
startmerit (1)
nedskrivning af ECTS for modul (1)

Afventer yderligere dokumentation:
yderligere prøveforsøg (1)
Afventer faglig vurdering
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-

11. Eventuelt

Annemari Svendsen
Studieleder

forhåndsgodkendelse af ITT (1)

Vurdering for Optagelsen:
genindskrivning KA (2)
genindskrivning BA (2)
afslag på genindskrivning BA (1)
Intet under dette punkt.

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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