Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat
Emne:

Møde i studienævn for idræt og sundhed

Dato og tidspunkt:

26. november 2018 kl. 13.00 – 16.00

Dato: 13. december
2018

Idræt

Sted:

Mødelokale 6 – IOB

Deltagere:

Annemari Svendsen (AS)
Karen Søgaard (KS)
Søren Andkjær (SA)
Studerende Lasse Roost Rasmussen (LRR)
Studerende Charlotte Juul (CJ)
Studerende Zabina Cheung Petersen (ZCP)
Vicestudieleder Thomas Bredahl (TB)
Faglig vejleder Emil Tarp (ET)
Faglig vejleder Stine Margrethe Christensen (SMC)
Faglig vejleder Emilie Meyer Christensen (EMC)

Afbud fra:

Karen Søgaard og Søren Andkjær, Thomas Bredahl, Emil
Tarp og Emilie Meyer Christensen.

Referent:

Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

1. Godkendelse af
dagsorden

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

Bilag:
Dagsorden – 18-11-26
Referat af punkt
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af
referat fra møde
den

Bilag:
Referat – 18-10-08
Referat af punkt
Referat blev godkendt

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

3. Meddelelser fra:
Studieleder

Vicestudieleder

Karrieredag
Referat af punkt
Karrieredagen forløb rigtig godt. Afviklingen var god. Det kan overvejes at repræsentationen i panelet bør være lidt bredere, så den på
bedste måde afspejler de mange forskellige karrierer, man som
kandidat i idræt kan vælge.
Der var i studienævnet enighed om at der gerne må være flere af
denne type arrangementer, så dette bør tænkes med ind i arbejdet
med den nye kandidatuddannelse.
Intet under dette punkt.

Studiekoordinator Intet under dette punkt.

Studerende

Valg til studienævn
Referat at punkt
LRR informerede om at han ikke stiller op til studienævnet. ZCP og
CJ stiller op igen sammen med Magnus Grønset, som stiller op i
stedet for LRR.

Sager til behandling Sagsfremstilling
4. Evalueringer og
Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner til behandling fra
handlingsplaner
nedenstående moduler.
Bilag
BL2 – Friluftsliv – erfaringsbaseret læring
FF7 – Videnskabsteori, etik og akademisk håndværk
Project Governance og projektmedarbejderen og Project Governance og high performance
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes.
Referat af punkt - BL2 – Friluftsliv – erfaringsbaseret læring
Enighed om at det er dejligt med god svarprocent. Det er en god
handlingsplan da der følges op på de punkter, som nævnes i evalueringen.
Beslutning
Godkendt.
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Referat af punkt - FF7 – Videnskabsteori, etik og akademisk håndværk
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan.
Beslutning
Godkendt.
Referat af punkt - Project Governance og projektmedarbejderen og
Project Governance og high performance
Studienævnet diskuterede kort den indsendte handlingsplan, som er
fælles for begge fag.
Beslutning
Punktet udsættes til næste møde, da studienævnet ønsker at den
fagansvarlige udarbejder dels en mere uddybet handlingsplan og
dels en handlingsplan for hvert af de 2 fag. SN giver besked til
fagansvarlig.
5. Innovation og ledelse i idrætsforeninger og idrætsfaciliteter

Sagsfremstilling
Den fagansvarlige har indsendt ønske om opdatering af indholdet i
dette fag. SN har på baggrund af den nye tekst udarbejdet et Sammenligningsdokument, så det er muligt at se hvilke ændringer der
ønskes.
Bilag
Sammenligningsdokument
Kommentar fra AS
Indstilling
Studienævnet godkender forslaget.
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede det indkomne forslag, som information til
både studieguide og studieordning.
Beslutning
Forslaget blev godkendt.

6. Ændring af BAstudieordning

Sagsfremstilling
Der er i modulet FF4 (Energiomsætning) inkluderet en læringsprøve
på 1 ECTS (I undervisningen skal den studerende udarbejde og
aflevere en fysiologirapport fra laboratorieøvelser, som bedømmes
bestået/ikke bestået af underviseren). Dette er dog en fejl, da det
ikke har været intentionen at der skulle være en læringsprøve. Den
fagansvarlige ønsker på den baggrund at få læringsprøven fjernet.
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Indstilling
Studienævnet godkender at læringsprøven slettes fra E19, da det
ikke er muligt at slette i indeværende semester.
Referat af punkt:
Studielederen præsenterede forslaget.
Beslutning
Det foreslåede blev godkendt med virkning fra E19.
7. Evaluering af hele
uddannelser

Sagsfremstilling
Der er i juni måned blevet udarbejdet den årlige evaluering af hele
uddannelser for både bachelor- og kandidatuddannelsen.
Bilag
BA Idræt og Sundhed – F18
KA Idræt og Sundhed – F18
Indstilling
Studienævnet drøfter de fremsendte evaluering og diskuterer om
disse giver anledning til ændringer / forbedringer på uddannelserne.
Referat af punkt:
Punktet blev ikke behandlet, da det blev behandlet på mødet den 8.
oktober 2018

8. Kvalitetspolitik –
Sagsfremstilling
behandling af del- I henhold til studienævn for idræts Årshjul for behandling af delpolipolitikkerne Delpo- tikker skal der i efteråret 2018 behandles 2 delpolitikker
litik for studiemiljø
delpolitik for studiemiljø
og Delpolitik for
delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og vidensuddannelsens
grundlag
forskningsbasering Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 2 studerende og 1 VIP
og vidensgrundlag som har ansvar for af udarbejde oplæg /dokumentationsrapport til
brug for studienævnets drøftelse af delpolitikkerne.
Indstilling
Studienævnet drøfter punktet og beslutter om der er noget der skal
arbejdes videre med og hvordan dette evt. skal gøres.
Referat af punkt:
LRR præsenterede de studerendes gennemgang af de 2 delpolitikker, som skulle behandles - Delpolitik for studiemiljø og Delpolitik for
uddannelsens forskningsbasering og vidensgrundlag. De studeren-
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de har udarbejdet oplægget på baggrund af:
Studiemiljøundersøgelsen – 2017
Uddannelsesberetning for idrætsuddannelsen – 2018
Årshjul for behandling af delpolitikker
Nøgletal for indkomne studerende – det var desværre ikke
muligt at skaffe disse oplysninger, så dette måtte udelades.
Delpolitik for studiemiljø – referat af punkt
der var en del bemærkninger til rammerne for undervisningen
o for små/uegnede lokaler
o lokaler, som ikke er motiverende til aktiverende læring og undervisning
o dårlig udluftning
der var tilfredshed adgang til studiepladser, mad og drikke
samt rengøringsstandarden
o der var ønske om flere pladser til gruppearbejde på
IOB
der er et velfungerende fagråd – men mest indenfor det sociale. Der var enighed om at fagrådet gerne måtte være mere aktive på det faglige område – i form af flere faglige arrangementer, hvor forskere/undervisere og studerende
bringes sammen.
der var tilfredshed med idrætsfaciliteterne. Der var dog et
ønske om at kunne booke faciliteterne online
Beslutning
AS tager kontakt til Jørgen Povlsen mhp. optimering af fælleslokaler
på IOB
AS undersøger om dette er muligt at booke idrætsfaciliteterne online
og hvordan det evt. vil kunne lade sig gøre.
Studienævnet tog gennemgangen til efterretning og vil lade materialet indgå i arbejdet med uddannelsesberetning for 2019.
Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og vidensgrundlag –
referat af punkt
der er ikke nogen oversigt over i hvilke forskningsenheder
de enkelte moduler er forankret.
kontakt til forskere – der mangler et arrangement for bacheloruddannelsen á la Tour de videnskab, som afholdes for
studerende på kandidatuddannelsen. Studienævnet talte
også om at et sådant arrangement kunne have et særligt
emne som fokus og tilbydes til alle studerende på BA/KA.
ZCP tager ønsket med til næste fagrådsmøde for at høre
om fagrådet vil gå ind i dette. LRR foreslog at fagrådet kan
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kontakt fagråd på statskundskab for ideer.
Beslutning
ZCP tager ønsket om kontakt til forskere med til næste fagrådsmøde
for at høre om fagrådet vil gå ind i dette. LRR foreslog at fagrådet
kan kontakt fagråd på statskundskab for ideer.
Oversigt over forankring af moduler - der var enighed om at dette
skulle tilføjes i studieordningen fremover. Dette vil indgå som et
punkt på et af de kommende studienævnsmøder.
Studienævnet tog gennemgangen til efterretning og vil lade materialet indgå i arbejdet med uddannelsesberetning for 2019.
9. Optagelse på kon- Sagsfremstilling
kurrence- og elite- På sidste studienævnsmøde diskuterede studienævnet hvordan de
idræt
kunne hjælpe ansøgere, som gerne vil optages på specialiseringen i
konkurrence- og eliteidræt. Baggrund er at der var flere af de afviste
studerende, som specifikt havde ansøgt om optagelse på SDU for at
kunne læse Konkurrence- og eliteidræt.
Studienævnet var derfor interesseret i at finde ud af om det er muligt
at de studerende ifm. ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen kan angive om de søger om at blive optaget på konkurrenceog eliteidræt og så – hvis de gør dette - samtidig få besked om
hvordan optagelsesproceduren med frister for konkurrence- og
eliteidræt forløber.
SN sendte dette til Optagelsen, som nu har udarbejdet flere løsningsmodeller til drøftelse i studienævnet.
Bilag
Optagelse på konkurrence- og eliteidræt – forslag fra Optagelsen.
Indstilling
Studienævnet drøfter Optagelsens løsningsforslag og træffer beslutning om et eller flere imødekommer deres ønsker.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede løsningsmodellerne og besluttede at sig
for den løsning hvor der vil blive udsendt en informationsmail til ALLE, dem der er optaget på 1-faglig kandidatuddannelse med information om hvilken proces der er omkring optag på konkurrence- og
eliteidræt. Idræt vil gerne have indflydelse på informationen, så det
bl.a. kan nævnes at de studerende kan henvende sig til de faglige
vejledere med spørgsmål.
Studienævnet diskuterede mulighed for at øge kapaciteten men var
enige om at der inden for dette felt ikke må uddannes for mange
studerende, da arbejdsmarkedet ikke er stort.
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Beslutning
SN giver besked til Optagelsen om studienævnets ønsker. AS afklarer om det evt. er muligt at øge kapaciteten

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:
udsættelse af gennemførselstid (5)
studieaktivitetskrav (3)
afmelding af fag (1)
ændring af eksamensform (2)
særlige prøvevilkår (2)
udsættelse af afleveringsfrist (5)
tilmelding til valgfrit modul (3)
ændring af ITT (1)
ITT (1)
ændring af tilmelding til BA (1)
startmerit (1)
merit (1)
Afslag:
dispensation fra fraværskrav (1)
afmelding af modul (3)
startmerit (3)
Afventer yderligere dokumentation:
4- prøveforsøg (2)
udsættelse af afleveringsfrist (1)
forhåndsgodkendelse (2)
Retur uden behandling:
godkendelse af studieplan/fremtidig slutdato (1)
tilstedeværelseskrav (1)
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11. Sager siden sidste Se fremlagte sager på studienævnets SharePoint side.
møde

12. Eventuelt

Annemari Svendsen
Studieleder

Intet under dette punkt.

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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