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1. Godkendelse af
dagsorden

Bilag:
Dagsorden 18-12-14
Godkendt

2. Godkendelse af
referat fra møde
den 26. november
2018

Bilag:
Referat – 18-11-26.
Godkendt.
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Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

3. Meddelelser fra:
Studieleder

Tak for afgående medlem
AS startede mødet med at takke LRR for hans store arbejde i studienævnet gennem årene.
Arbejde med ny KA-studieordning
Sagsfremstilling
Studielederen fortæller om arbejdet med den nye kandidatstudieordning.
Referat af punkt:
AS oplyste at der pt. ikke er så meget nyt. Der har i efteråret været en
brainstormingsproces med input fra mange sider, bl.a.:
Liverpool University (clinical exercise science)
institutleder
aftagerpanel
panel af eksterne eksperter.
Der arbejdes videre med 3 specialiseringer på uddannelsen - håber at
kunne lave dem lidt fleksible. Specialiseringerne bygger videre på de
3 linjer fra BA i en eller anden form.
AS er ved at samle medlemmer til 3 arbejdsgrupper, som skal arbejde
med disse specialiseringer.
Der var i studienævnet enighed om at det er vigtigt at der holdes fast i
det tværfaglige aspekt, som er et kendetegn for IOB.

Vicestudieleder

Studiekoordinator Nye tilskudsbekendtgørelser
Sagsfremstilling
SN orienterer om nye tilskudsbekendtgørelser fra Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
Bilag
B tilskud ea-ph-ma
B tilskud ma-institutioner
B tilskud uni
B ændring åu
Følgebrev tilskudsbek.
Referat af punkt
SN orienterede kort om dette.
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Studerende

Sager til behandling
4. Evalueringer og
handlingsplaner

Intet under dette punkt.

Sagsfremstilling
Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner til behandling fra
nedenstående moduler:
Bilag
BL5 Læring II – teknisk dygtiggørelse og feedback – E18
FF1 – Boldspil og teamudvikling – E18
FF2 – Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer – E18
IN4 – Idrætspraksis og udvikling af bev. koncepter – E!8
Tilpasset idræt og bevægelse – E18
Videnskabsteori og forskningsmetode – E18
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes.
Referat af punkt - BL5 Læring II – teknisk dygtiggørelse og feedback –
E18
Underviserne har lavet en selvstændig evaluering i faget, hvilket er
forklaringen på den meget lave evaluering. Dette er et problem, som
gør at det ikke er muligt for studienævnet at gennemskue hvorledes
de studerende opfatter faget.
Kommentar til fagansvarlig fra studienævnet: Det er et problem ift.
denne evaluering, som er studienævnets eneste mulighed for at se
om undervisningen fungerer.
Beslutning
TH giver besked til fagansvarlig om studienævnets bemærkninger.
Evalueringen taget til efterretning.
Referat af punkt - FF1 – Boldspil og teamudvikling – E18
Evalueringen er god og med en flot evalueringsprocent. Studienævnet
har ikke nogen kommentarer til evalueringen.
Beslutning
Handlingsplanen er godkendt.
Referat af punkt - FF2 – Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer –
E18
Evalueringen er god og med en flot evalueringsprocent. Studienævnet
har ikke nogen kommentarer til evalueringen.
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Beslutning
Handlingsplanen er godkendt.
Referat af punkt - IN4 – Idrætspraksis og udvikling af bev. koncepter –
E18
Handleplan dækker meget fint de indkomne kommentarer
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Tilpasset idræt og bevægelse – E18
Der var stor ros til den fagansvarlige for en god arbejdsindsats for at
få modulet til at fungere – dette kan ses i evalueringen.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Videnskabsteori og forskningsmetode – E18
Der er i evalueringen forskellige kommentarer til mixed methods, men
dette tages der højde for i handleplanen. Der er nogle kommentarer til
den kvalitative del af undervisningen - AS taler med den fagansvarlige
om disse.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
5. Ændring af censurform i valgfag
på BA

Sagsfremstilling
Det har desværre vist sig at der var en fejl i de netop godkendte
fagbeskrivelser for de 3 valgfag på 2. studieår på bacheloruddannelsen. Disse blev godkendt med intern censur, men der skulle
have stået at der var ekstern censur
Indstilling
Studienævnet godkender ændringen
Referat af punkt
TB orienterede om dette
Beslutning
Studienævnet godkendte dette.
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6. 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 gennemførselsfrist og dispensation fra studieaktivitetskrav (2)
4. prøveforsøg og udsættelse af gennemførselsfrist (1)
udsættelse af afleveringsfrist – speciale (2)
ændring af valgfag på sidefag (2)
særlige prøvevilkår (2)
afmelding af fag (1)
forhåndsgodkendelse af valgfag (1)
ITT (6)
Afslag:
-

4. prøveforsøg (1)
afmelding af BA-projekt (1)
dispensation for tilstedeværelse (1)
afmelding af fag (1)
merit (1)

Afventer yderligere dokumentation:
forhåndsgodkendelse af valgfag (2)
Retur uden behandling
tilmelding til fag (1)
afmelding af BA-projekt (1)
7. Eventuelt

Intet under dette punkt.
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8. Punkter til næste
møde

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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