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1. Godkendelse af
dagsorden

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

Bilag
Dagsorden – 18-10-08
Referat af punkt
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra møde
den 27. august
2018.

Bilag
Referat - 18-08-27
Referat af punkt
Referatet blev godkendt.

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

3. Meddelelser fra:
Studieleder

Optagelse på Konkurrence- og eliteidræt
Sagsfremstilling
AS vil orientere om dette års tildeling af studiepladser på Konkurrence-og eliteidræt.
Referat af punkt:
AS orienterede om forløbet ifm. dette års fordeling af studiepladser på
Konkurrence- og eliteidræt. Der var langt flere ansøgere end pladser,
så der var en del der skulle vælges fra. Da der var flere af de fravalgte
studerende, som specifikt havde ansøgt om optagelse på SDU for at
kunne læse Konkurrence- og eliteidræt diskuterede studienævnet om
der var mulighed for at ændre lidt i optagelsesproceduren. Er det muligt ifm. ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen at de studerende kan angive om de søger om at blive optaget på konkurrence- og
eliteidræt og så samtidig få en besked om hvordan optagelsesproceduren med frister for konkurrence- og eliteidræt forløbet. Studienævnet var ligeledes interesseret i at undersøge muligheden for at øge
kapaciteten på uddannelsen, hvis det skulle vise sig at interessen for
uddannelsen viser sig fortsat at være betydelig.
Beslutning:
Enighed om at det skal undersøges med Optagelsen hvilke muligheder der er for at efterkomme disse ønsker.
SN undersøger med Optagelsen
Frafald på kandidatuddannelsen
På sidste studienævnsmøde drejede en af diskussionerne sig om de
studerendes adgangsgrundlag der var en sammenhæng mellem frafald og optagelsesgrundlag. Dette punkt er i foråret 2018 blev undersøgt af Analysen og der er ikke nogen sammenhæng.
Referat af punkt
AS orienterede om dette.
Karen Søgaard kom til mødet.

Vicestudieleder

Intet under dette punkt.

Studiekoordinator Procedure ifm. ansøgning om skift af fag når der er forbrug forsøg
Sagsfremstilling
SN orienterer om opdateret notat om behandling af ansøgninger om
skift af fag når den studerende har brugt et eksamensforløb fra Juri-
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disk kontor.
Bilag
180820 – Procedure for behandling …….
Referat af punkt
SN orienterede om dette.
Studerende

Intet under dette punkt.

Sager til behandling Sagsfremstilling
Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner i nedenstående
4. Evalueringer og
moduler til behandling i studienævnet.
handlingsplaner
Bilag
FV2 – Fysisk aktivitet og kognition – ingen handlingsplan (sidste gang
faget kører).
BL3 – Boldspil i Kaosspil og forskellige sociale arenaer
FF6 – Iltoptagelse og kredsløbstræning
FV2 – Fysisk aktivitet og kognition – referat af punkt
Studienævnet gennemgik kort evalueringen. Da faget er en del af den
tidligere studieordning var det sidste gang at faget blev udbudt.
Beslutning
Den indsendte handlingsplan blev taget til efterretning.
BL3 – Boldspil i Kaosspil og forskellige sociale arenaer – referat af
punkt
Studienævnet gennemgik handlingsplan og evaluering.
Beslutning
Den fremsendte handlingsplan blev godkend.
FF6 – Iltoptagelse og kredsløbstræning – referat af punkt
Studienævnet gennemgik handlingsplan og evaluering.
Beslutning
Den fremsendte handlingsplan blev godkendt.
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5. Opdateret evalueringssystem –
SUND

Sagsfremstilling
SN har på baggrund af beslutning fra sidste studienævnsmøde udarbejdet forslag til Køreplan for evaluering – idræt og sundhed.
Bilag
Køreplan for evaluering – idræt og sundhed
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
Studienævnet gennemgår forslaget og beslutter samtidig om dette kan
godkendes.
Referat af punkt
SN sender dette rundt til behandling/orientering i studienævnet så
snart dette er udarbejdet.

6. Tilvalg i fysisk akti- Sagsfremstilling
vitet og idræt
Thomas Bredahl orienterer om dette punkt
Bilag
Forslag til studienævnet for revision af 3. studieår
Referat af punkt:
TB præsenterede forslaget, som studienævnet var positivt indstillet
overfor. Der blev bl.a. diskuteret / kommenteret:
• god struktur
• statistik – diskussion af indhold og fokus
• forslag til udvidelse af projektstyring til 15 ECTS
• project management på dansk
Beslutning
AS og TB arbejder videre på baggrund af studienævnets indmeldinger
og udarbejder et mere konkret forslag, som sendes rundt til skriftlig
sagsbehandling i slutningen af oktober, så det kan blive klart i starten
af november.
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7. Evaluering af hele
uddannelser

Sagsfremstilling
Det sundhedsvidenskabelige fakultet har i sommeren 2018 gennemført den årlige Evaluering af hele uddannelser.
Bilag
BA Idræt og sundhed – F18
KA Idræt og sundhed – F18
Indstilling
Studienævnet gennemgår evalueringerne og vurderer om de giver
anledning til justeringer eller ændringer.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede den fremsendte evaluering, som desværre
har en meget lav svarprocent. Der var enighed om at tidspunktet for
udsendelse af denne evaluering er dårligt tidspunkt, da den kommer
samtidig med undervisningsevalueringer. Det ville være ønskeligt hvis
der kunne findes et andet tidspunkt for udsendelse.
Studienævnet diskuterede især punkter vedr. eksamen og feedback
og der var enighed om at formuleringen ’har modtaget’ ikke er så hensigtsmæssig. Det er en passiv formulering – som bør ændres til at
være aktiv, eks. ’jeg har haft mulighed for at indhente’
Studienævnet foreslog at der skulle udarbejdes et projekt ift. evalueringer (brug af disse / sikring af større svarprocent / synliggørelse af
hvad dette bruges til). Det blev foreslået at undersøge om Bo Kousgaard, som netop har lavet en aftale om at kommunikationsstuderende kan lave deres specialer hos IOB, kan inddrages i et sådant arbejde.
Der var ligeledes overvejelser om deltagelse i evaluering/brug af evalueringer skulle lægges ind i de faglige tutorers arbejdsområde, som et
fast punkt.
Beslutning
Der var enighed om – som et pilotprojekt – at der på modul FF3 efter
afholdelse af eksamen skal udarbejdes en generel fælles feedback til
de studerende, som vil blive lagt på BB.

8. Ændring af studie- Sagsfremstilling
ordning – bacheI studieordning for bacheloruddannelsen – 2017 er der ved en hel
loruddannelsen
række fag anført forskellige forudsætninger under punktet Eventuelle
faglige forudsætninger for deltagelse i modulet. I forbindelse med
oprettelse af modulbeskrivelserne i ODIN er der behov for en afklaring
af om det er en reel forudsætning for deltagelse i undervisningen eller
der ’kun’ er tale om en anbefaling. De aktuelle moduler er markeret
med gult.
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Indstilling
Studienævnet beslutter om de nævnte forudsætninger er anbefalede
eller reelle.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede dette og var enige om at der ikke er krav
om at have bestået givne fag for at kunne blive tilmeldt til undervisningen. Der er enkelt moduler, hvor der er krav forudsætningskrav for at
kunne deltage i eksamen.
Beslutning
SN retter studieordningen til og sender rundt til endelig godkendelse.
9. Vurdering af mulig- Sagsfremstilling
hed for merit på BA AS har holdt møde med TeamDK og DIF for at drøfte muligheden for
på baggrund af ITA at trænere på baggrund af en ITA kan få merit for dele af bacheloruddannelsen i idræt og sundhed
Bilag
Mail fra DIF
Rammebeskrivelse DIF trænerudd. Niveau
Studieordning DIF Diplomtræner
Studieordning ITA 2016-2017
Indstilling
Studienævnet gennemgår materialet og drøfter mulighederne.
Referat af punkt:
AS orienterede om baggrunden for denne henvendelse.
Studienævnet var enige om at denne type ansøgere skal optages på
lige vilkår med andre studerende. Det kan derudover være en udfordring hvis de ønsker at søge på tompladsordningen, da der på BA
normalt ikke er tomme pladser, da der er adgangsbegrænsning på
uddannelsen.
Der var diskussion af om det kan være en mulighed for at der kan
laves noget á la GLAD / Beskrivende radiograf.
Beslutning
Der kan ikke gives merit pba. ITA / diplomtræner.
AS undersøger muligheden for at der kan udbydes noget særskilt på
SDU, eks. ITA / overbygning på ITA /diplomuddannelse.
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10. Minimumskrav til Sagsfremstilling
vejledning på spe- På baggrund af punkt om evaluering af Specialevejledningen fra sidcialer
ste studienævnsmøde er der nu blevet udarbejdet et forslag til minimumskrav til vejledning på specialer.
Bilag
Forslag til Minimumskrav til vejledning på specialer
Indstilling
Studienævnet gennemgår forslaget og beslutter om det kan godkendes i den nuværende form.
Referat af punkt:
Studienævnet gennemgik forslaget.
Beslutning
Det fremsendte forslag blev godkendt
11. Godkendelse af
Innovation og ledelse i idrætsforeninger og idrætsfaciliteter

Sagsfremstilling
Studienævnet godkendte i foråret 2018 en ændring af dette fag under
forudsætning af at der blev indsendt en revideret fagbeskrivelse, tager
højde for modulet nye titel
Bilag
Innovation_ledelse_F19_til_studieguide
Indstilling
Studienævnet godkender den nye fagbeskrivelse
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede det fremsendte forslag. Det sidste punkt
vedr. aktuelle udfordringer skal uddybes yderligere i studyguiden.
Tilbagemelding til de fagansvarlige er at cases og anvendelsesorientering skal tænkes ind i modulet – AS giver denne tilbagemelding til
fagansvarlig. Derefter godkendt af studienævnet.
Enighed om at modulet placeres i den valgfri valgpakke.
Beslutning
På baggrund af ovenstående blev modulet godkendt. AS giver tilbagemelding til fagansvarlig.
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12. Ændring af eksa- Sagsfremstilling
mensform i Physi- Den fagansvarlige ønsker en ændring af eksamensformen.
cal Activity and
Health in Work Life Bilag
Ændring eksamensform – Physical activity and health in work life
Indstilling
Studienævnet godkender den nye fagbeskrivelse
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede den ønskede ændring.
Beslutning
Forslaget blev godkendt.
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:
afløsningsopgave (4)
afmelding af modul (2)
ændring af valgpakke (3)
udsættelse af afleveringsfrist (2)
start på speciale før øvrige fag er bestået (2)
ændring af spor på AVM (6)
særlige prøvevilkår (4)
annullering af forhåndsgodkendelse (1)
udsættelse af frist for gennemførelse af uddannelse (1)
ændring af prøveform (1)
ændring af indskrivning (1)
ændring af ITT (2)
merit (2)
Afslag:
-

dispensation fra deltagelseskrav (1)
bachelorprojekt uden mundtligt forsvar (1)
ændring af prøveform (1)
ændring af ITT (1)
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Vurdering af ansøgninger for Optagelsen
følge fag fra KA uden at have bestået BA (2)

14. Sager siden sidste Se fremlagte sager på studienævnets SharePoint side.
møde

15. Eventuelt

Valg til studienævn
LRR informerede om at han ikke stiller op til næste studienævnsperiode. Det vil være fint hvis det er muligt at det er studerende fra forskellige årgang, som stiller op til studienævnet.

16. Punkter til næste
møde

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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