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Studiekoordinator Vejledning om arbejdsskadesikring af praktikanter
Sagsfremstilling:
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fra Uddannelses- og
Forskningsministeriet har udarbejdet Vejledning om arbejdsskadesikring af praktikanter i praktik hos enkeltmandsvirksomheder som orienterer om hvorledes en praktikant er sikret/ikke sikret ifm. praktik hos
enkeltmandsvirksomheder.
Bilag:
Vejledning om arbejdsskadesikring af praktikanter i praktik hos enkeltmandsvirksomheder.
Referat af punkt:
SN orienterede kort om vejledningen.
Beslutning:
Studienævnet besluttede at vejledningen skulle sendes ud sammen
med næste IOB-nyhedsbrev og derudover sendes til de 3 studielinjeansvarlige og praktikansvarlig til videre brug.
Studerende

Intet under dette punkt.

Sager til behandling Indkomne evalueringer og handlingsplaner
Evalueringer og hand- Sagsfremstilling
lingsplaner
Der er indkommet nedenstående evalueringer og handlingsplaner til
behandling i studienævnet.
Bilag
• Anvendt videnskabelig metode – spor 2 E17 – evaluering og handlingsplan
• Anvendt videnskabelig metode – spor 3 E17 – evaluering og handlingsplan
• Best practice in physical activity and childhood F18 – evaluering og
handlingsplan
• Fysisk aktivitet og Sundhed F18 – rum – evaluering og handlingsplan
• Projektforløb med ekstern partner F18 – evaluering og handlingsplan
• TS1 – sundhedspolitik F18 – evaluering og handlingsplan
• U1 Bevægelseskommunikation og dans F18 – evaluering og handlingsplan
• U2 Vandaktiviteter og svømmepraktik E17 – evaluering
• I3 Designprocesser og teknologi – evaluering
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•
•

Idræt og design – E17 – evaluering
Idræt og læring – F18 - evaluering

Referat af punkt - Anvendt videnskabelig metode – spor 2 E17
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning:
AS taler med den fagansvarlige om hvordan strukturen i modulguiden
kan tydeliggøres.
Med disse bemærkninger blev handlingsplanen godkendt.
AS giver - på baggrund af flere kommentarer i evalueringen – besked
til uddannelsesleder Carsten Juhl (kandidat i fysioterapi) om at
dette modul nok ikke er relevant for fysioterapeuter
Referat af punkt - Anvendt videnskabelig metode – spor 3 E17
AS tager kontakt til leder af MoB(Niels Ørtenblad)med henblik på at
finde en gennemgående figur til dette kursus, da dette ser ud til at
være nødvendigt.
Beslutning
Handlingsplanen godkendt.
Referat af punkt - Best practice in physical activity and childhood F18
Studienævnet diskuterede muligheden for at få de udenlandske studerende til at deltage i evalueringerne og der var enighed om at det er
nødvendigt med en engelsk version af evalueringsskemaet.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Studienævnet besluttede samtidig at evalueringerne på alle valgfag på
kandidatuddannelsen fremover skal udarbejdes på engelsk (med information om at studerende gerne må svare på dansk).
Referat af punkt - Fysisk aktivitet og Sundhed F18 – rum
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Godkendt
Referat af punkt - Projektforløb med ekstern partner F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Godkendt
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Referat af punkt - TS1 – sundhedspolitik F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan. Der var enighed om at fagansvarlige fra modulet FF3 og underviserne i dette fag
fremover skal tale sammen om koordinering af disse fag ift. overlap
Beslutning
På den baggrund blev handlingsplanen godkendt
Referat af punkt - U1 Bevægelseskommunikation og dans F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan
Beslutning
Godkendt
Referat af punkt - U2 Vandaktiviteter og svømmepraktik E17
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan
Beslutning
Godkendt
Referat af punkt - I3 Designprocesser og teknologi
Studienævnet diskuterede evalueringen.
Beslutning
Evalueringen blev godkendt
Referat af punkt - Idræt og design – E17
Studienævnet diskuterede evalueringen.
Beslutning
Evalueringen blev godkendt
Referat af punkt - Idræt og læring – F18
Studienævnet diskuterede evalueringen.
Beslutning
Evalueringen blev godkendt
Ændring af studieord- Projektorienteret forløb med ekstern partner (PEP)
ning af Fysisk aktivitet Sagsfremstilling
og sundhed
Der er indkommet 4 forslag til ændring af modulet.
Bilag
Projektorienteret forløb med ekstern partner (PEP) – forslag til ændringer
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Indstilling
Studienævnet drøfter forslagene
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede de fremsendte forslag:
1) Er det muligt at Kan PEP ligge over 3 quarters?
2) Mulighed for at tage PEP-forløb i egen virksomhed
3) Mulighed for at tilføje læringsprøve (projektbeskrivelsen)
4) Flytte Projektstyring fra 1. til 2. quarter
Studienævnet var generelt positive overfor forslagene, som vil blive
taget med i det kommende arbejde med ændring/opdatering af 3.
studieår.
Beslutning
Studienævnet godkendt forslag om tilføjelse af projektbeskrivelsen,
som ligger i uge 6, som en læringsprøve.
TB informerer de fagansvarlige om studienævnets beslutning.
5) Optagelse på kan- Forslag til ændring i udvælgelseskriterier ifm. optagelse på kandidatuddannelsen didatuddannelsen i idræt og sundhed
Sagsfremstilling
I forbindelse med arbejdet med vurdering af ansøgningerne til kandidatuddannelsen i idræt og sundhed pr. 1. september 2018 har det vist
sig at udvælgelseskriterierne dels ikke er entydige og dels ikke virker
fair. SN har på den baggrund lavet et forslag til præcisering/ændring.
Bilag
Ændring i udvælgelseskriterier – SN forslag
Indstilling
Studienævnet drøfter forslaget og beslutter om dette kan godkendes.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede forslag til ændring af udvælgelseskriterier.
Beslutning
Forslaget blev godkendt.
Indmelding af ændringer i udvælgelseskriterier og adgangskrav
til 2019
Sagsfremstilling
Optagelsen på SDU har bedt om evt. ændringer til udvælgelseskriterier og adgangskrav til 2019 skal indmeldes senest den 1. august 2018.
Bilag
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Frist 1.8.18 Indmelding af ændringer i ……………….
Indstilling
Studienævnet drøfter om der skal meldes ændringer ind til Optagelsen.
Referat af punkt
Ift. ændring i udvælgelseskriterier – se ovenstående punkt.
Studienævnet diskuterede om der skulle ændres i adgangskravene.
Beslutning
Der ændres ikke i adgangskravene til kandidatuddannelsen.
SN indmelder de vedtagne ændringer i udvælgelseskriterierne til Optagelsen.
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:
ændring af prøveform (2)
forlængelse af indskrivningsperiode (1)
følge fag fra KA mens BA færdiggøres (1)
5. prøveforsøg (1)
udsættelse af studietid (1)
afleveringsfrist for BA-opgave (1)
brug af overgangsordning (1)
4. prøveforsøg (2)
eksamen iht. gl. studieordning (1)
forhåndsgodkendelse – valgfag (1)
forhåndsgodkendelse – ITT (3)
Afventer yderligere dokumentation:
mulighed for eksaminer (1)
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Sager siden sidste
møde

Se fremlagte sager på studienævnets SharePoint side.
Beslutning
De fremlagte sager blev taget til efterretning.

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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