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1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt efter orientering fra AS om at punkt 7.
Udvikling af 3. studieår på BA udgår.

2. Godkendelse af
referat fra møde
den 21. juni 2018

Referatet blev godkendt.

3. Meddelelser fra:
Studieleder

Status på optag
• 168 er tilbudt plads på BA
• 142 på KA.
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Gennemsnitskvotient på BA
• Gennemsnitskvoten på uddannelsen er faldet noget, så AS og
TB har aftalt et møde med Optagelsen for at finde ud af bag-

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

grunden og muligheder/konsekvenser ift de forskellige muligheder for at ændre på kvote 1 og kvote 2.
Studiestart
• Alt er klar til studiestart på både BA og KA
Status på arbejde med nye kandidatuddannelse
• Der drøftes hvorledes strukturen på den nye KA skal være (4
faste profiler eller en mere valgfri uddannelse). Det er det der
primært arbejdes med i øjeblikket (aftagerpanelet og den nedsatte referencegruppe inddrages i oktober).
Suppleringsforløb (TOMIS)
• AS og Jasper Schipperijn har holdt møde med den fagansvarlige for suppleringsforløbet (TOMIS) Ulla Glenert Friis. Det ser
ud til at være et gennemarbejdet forløb med en god studieguide.
Vicestudieleder

Intet under dette punkt.

Studiekoordinator Intet under dette punkt.

Studerende

Intet under dette punkt

Sager til behandling Sagsfremstilling
Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner i nedenstående
moduler til behandling i studienævnet.

4. Evalueringer og
handlingsplaner

Bilag
BL2 Friluftsliv og erfaringsbaseret læring – F18
FV1 Teamudvikling – F18
FV3 Friluftsliv, ekstremidræt og active living – F18
I3 Designprocesser og teknologi – F18
I5 Prejekt-projekt (ingen handlingsplan) – F18
Idræt og design – E17
TS2/IN2 Udvikling af sundhedsfremmende indsatser – F18
S5 Tilpasset idræt, bevægelse og rehabilitering – F18
Specialevejledning – F18
UV5 Atletik – F18
UV6 Friluftsliv – F18
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Indstilling
Studienævnet behandler handlingsplanerne og beslutter om disse kan
godkendes.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede de indkomne evalueringer og der var enighed om at det er et stadigt problem at få svarprocenten høj nok. Derudover er en stor del af disse evalueringer ramt af at det var sidste
gang modulet blev udbudt til undervisning.
Underviserne opfordres i nyhedsbrevet til at der sættes tid af til at
udfylde det tilsendte evalueringsskema i den sidste undervisningsgang. Derudover opfordres til at undervisere – såfremt de ønsker en
mundtlig evaluering – gør dette efter at de studerende har udfyldt den
skriftlige evaluering og lader resultatet af begge evalueringer indgå i
handlingsplanen.
Der var enighed om at vejlederne skal informeres om at specialestuderende er studerende og ikke gratis arbejdskraft.
Der var enighed om at det vil være godt hvis den tid de enkelte vejledere sætter af til vejledningen bliver lidt mere ensartet. Studieledelsen
arbejder med at udarbejde nogle minimumskrav ifm. specialevejledning.
Beslutning
Evalueringerne taget til efterretning og handlingsplaner blevet godkendt.
5. Opdateret evalueringssystem –
SUND

Sagsfremstilling
Evalueringssystemet på SUND er blevet opdateret på baggrund af
arbejde i en bredt sammensat arbejdsgruppe. Den nye procedure skal
indføres på alle studier fra E18.
Bilag
Bilag 1 Skabeloner for køreplaner
Bilag 1a Køreplan evaluering udlagt uddannelse
Bilag 2 Kvalitetssystem for evaluering af klinikophold…
Bilag 2a Spørgsmål til evaluering af klinikophold….
Bilag 3 Spørgsmål til evaluering af udlandsophold
Bilag 4 Spørgsmål til evaluering af færdighedstræning
Bilag 5 Introduktionsbrev undervisnings- og praktikevaluering
Bilag 6 Handleplansskabelon SUND fælles
Guide til evaluering af uddannelseselementer SUND 2018
Indstilling
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Studienævnet gennemgår det nye evalueringssystem og beslutter
udarbejder de nødvendige køreplaner/skabeloner
Referat af punkt
Der var enighed i studienævnet om at det er godt at udlandsophold
fremover skal evalueres.
Beslutning
Studienævnet god det nye materiale til efterretning. SN laver udkast til
diverse køreplaner til næste møde.
6. Frafald på kandidatuddannelsen

Sagsfremstilling
På baggrund af input fra møde med eksterne eksperter i foråret 2018
og diskussion på statusmødet i maj måned har det være diskuteret om
den studerendes uddannelsesbaggrund (BA / prof.-bachelor) kan
have betydning ift. frafald på kandidatuddannelsen og hvis det skulle
vise sig at der er en sammenhæng, om dette skal give anledning til
ændring af adgangskravene til uddannelsen.
Indstilling
Studienævnet diskuterer punktet og fastsætter en proces for det videre arbejde.
Referat af punkt
Studienævnet var enige om at det er nødvendigt med oplysninger fra
Analysen som baggrund for drøftelse af dette punkt.
Kan der ifm. dimittendundersøgelsen laves en særlig kategori hvor
besvareren skal krydse af hvilken baggrund de har (BA/prof.ba). Kunne være meget relevant for uddannelsen.
Beslutning
SN tager kontakt til Analysen og beder om materiale om frafaldet/forsinkelse på kandidatuddannelsen fordelt på uddannelsesbaggrund.
Punktet tages op når materialet er udarbejdet.

7. Talentudvikling SDU

Sagsfremstilling
Direktionen godkendt i slutningen af 2015 Principper for talentudvikling af studerende ved SDU. Der skal tages stilling til om der skal udarbejdes et talentprogram på idrætsuddannelsen og i så fald, hvordan
dette skal udmøntes.
Bilag
Principper for talentudvikling af studerende
Retningslinjer, forklæder og skabeloner
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Typer af ekstracurriculære aktiviteter
Konkretisering af retningslinjer for anerkendelse……..
Indstilling
Studienævnet drøfter materialet og beslutter om der skal igangsættes
et arbejde med udarbejdelse af et talentprogram på idrætsuddannelse.
Referat af punkt
AS har fået information fra en kollega om at idræt er med i et tværvidenskabeligt talentprogram. Hun har bedt om at få tilsendt informationen.
Der var en god diskussion i studienævnet om formålet med at have et
talentprogram, om det var relevant på idræt og om hvordan dette kunne udarbejdes.
Da der er et Talentudviklingsudvalg på IOB var der enighed om at
undersøge om de har eller er i gang med at udarbejde et program.
Der var dog enighed om at der ikke skal laves et større talentprogram.
AS sender materialet videre til Talentudviklingsudvalget og hører hvad
de melder tilbage.
8. 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:
genindskrivning (1
udsættelse af afleveringsfrist speciale (1)
Afslag:
-

startmerit (1)
sletning af eksamensforsøg (1)
start på nyt speciale (1)
merit (1)
ekstraordinær omprøve (1)

Afventer yderligere dokumentation:
færdiggørelse af studie (1)
dispensation fra studieaktivitetskrav (1)
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-

forlængelse af indskrivningstid (1)

Retur uden behandling
forhåndsgodkendelse af fravær pga. sygdom (1)

9. Sager siden sidste Sagsfremstilling
møde
Se Oversigt over behandlede sager som er fremlagt på SharePoint for
information om behandlede sager siden sidste møde.
Bilag
De aktuelle sager ligger på studienævnets SharePoint

10. Eventuelt

Annemari Svendsen
Studieleder

Indstilling
De behandlede sager tages til efterretning af studienævnet.
Møde med Team Danmark og DIF
AS orienterede om at hun har holdt møde med Team Danmark og
DIF, som har et ønske om at nogle af deres trænere får adgang til
kandidatuddannelsen uden at skulle tage en adgangsgivende eksamen.
AS arbejder videre med sagen og tager punktet op i studienævnet,
hvis dette bliver relevant.

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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