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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, Søren Andkjær og Zabina Cheung Petersen.

Referent:

Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

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

Velkommen til nyt medlem af studienævn samt konstituering af studienævn.
AS bød det nye medlem – Magnus Nørregaard Grønset – velkommen i studienævn for
idræt og sundhed. MNG har fået tilsendt folderen Vejledning til nye SN-medlemmer.
Charlotte Juul blev valgt som næstformand i studienævnet.

1. Godkendelse af
dagsorden

Bilag:
Dagsorden – 19-01-14
Referat af punkt:
Godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra møde

Bilag:
Referat – 18-12-14

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

den 14. december
2018

3. Meddelelser fra:
Studieleder

Vicestudieleder

Referat af punkt:
Godkendt
Ny kandidatuddannelse
Referat af punkt
AS orienterede om arbejdet med omlægning af kandidatuddannelsen.
Der er møde i styregruppen den 1. februar – der arbejdes videre med
ideen om etablering af 3 studielinjer.
Studienævnet vil blive orienteret/inddraget, så snart der er udarbejdet
mere konkret materiale.
Hyrdebrev vedr. censur
Referat af punkt
TB orienterede om Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsendt et hyrdebrev til alle universiteter. Formålet med brevet er at
præcisere retningslinjerne/reglerne for ekstern bedømmelse. På idrætsuddannelserne overholdes alle regler, så her er der ingen grund
til ændringer.

Studiekoordinator Intet under dette punkt.

Studerende

Intet under dette punkt.

Sager til behandling Sagsfremstilling
4. Evalueringer og
Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner til behandling fra
handlingsplaner
nedenstående moduler.
Bilag
FF8 – Energiomsætning – E18
IN3 – Digitalt design og bevægelse – E18
Projektstyring – E18
Psykologisk, pædagogisk og fysisk aktivitet – E18
Sportspsykologi og talentudvikling – E18
Styrketræning, præsentation og rehabilitering
TS3 – Sundhedstjek og effektmål
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes.
Referat af punkt - FF8 – Energiomsætning – E18
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Studienævnet havde ikke nogen kommentarer til den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - IN3 – Digitalt design og bevægelse – E18
Studienævnet påpegede at det var en meget kort handlingsplan. En af
studenterrepræsentanterne informerede om at der i faget har været
afholdt et fokusgruppeinterview med nogle studerende mhp. på evaluering kurset.
Beslutning
Studienævnet godkendt på baggrund af dette handlingsplanen.
Referat af punkt - Projektstyring – E18
Studienævnet drøftede handlingsplanen.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Psykologisk, pædagogisk og fysisk aktivitet – E18
Studienævnet drøftede handlingsplanen. Der er i dette fag ligeledes
blevet afholdt en mundtlig evaluering.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Sportspsykologi og talentudvikling – E18
Handlingsplanen blev drøftet
Beslutning
Studienævnet godkendt handlingsplanen.
Referat af punkt - Styrketræning, præsentation og rehabilitering
Studienævnet diskuterede evalueringen, som ikke er specielt god
Beslutning
Da faget ikke længere skal udbydes, var der enighed om at godkende
handlingsplanen og ikke gøre yderligere.
Referat af punkt - TS3 – Sundhedstjek og effektmål – E18
Studienævnet havde ikke kommentarer til evaluering og handlingsplan.
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Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Evalueringer uden handlingsplaner
Sagsfremstilling
Der er ikke indkommet handlingsplaner til nedenstående 2 moduler.
Bilag
FF5 Spring, biomekanik og funktionel anatomi – F18
Statistik og epidemiologi – E17
Indstilling
Studienævnet behandler evalueringerne og beslutter hvad der skal
gøres.
Referat af punkt - FF5 Spring, biomekanik og funktionel anatomi – F18
Studienævnet gennemgik evalueringen og var enige om at denne var
OK.
Beslutning
Studienævnet besluttede at der ikke skulle gøres yderligere i sagen.
Referat af punkt - Statistik og epidemiologi – E17
Studienævnet gennemgik evalueringen og var enige om at denne var
OK.
Beslutning
Studienævnet besluttede at der ikke skulle gøres yderligere i sagen.
Evaluering af Projekt Governance og projektmedarbejderen og
Project Governance og high performance
Sagsfremstilling
På sidste studienævnsmøde blev det besluttet af handlingsplanen for
Project Governance og projektmedarbejderen og Project Governance
og high performance var for kortfattet. SN har derfor bedt den fagansvarlige om at fremsende en uddybet handlingsplan hvor hvert af de 2
moduler.
Bilag
Projekt Governance – handlingsplan
Projekt Governance – opdateret handlingsplan
Project Governance og projektmedarbejderen som konsulent – F18
Project Governance og high performance – F18
Referat af punkt:
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Studienævnet gennemgik handlingsplanen som desværre stadig ikke
var fyldestgørende.
Beslutning
Handleplanen blev ikke godkendt – AS tager en snak med TS og JBJ
og beder dem udarbejde en ny handleplan til behandling på næste
studienævnsmøde.
5. Kapacitet på Kon- Sagsfremstilling
kurrence- og elite- På studienævnsmødet i november 2018 diskuterede studienævnet
idræt
optagelse og kapacitet på konkurrence og eliteidrætsprofilen. Det blev
besluttet at AS skulle afklare om det evt. var muligt at øge kapaciteten
på profilen
Indstilling
Studienævnet forholder sig til tilbagemelding fra AS.
Referat af punkt:
AS har talt med Ole Skøtt om muligheden for at øge kapaciteten og
der var villighed til dette. Fakultetet vil - på AS’s foranledning lave en
dimittendundersøgelse i marts måned af konkurrence- og eliteidræt,
så der er et grundlag til at træffe beslutning om evt. forøgelse af studiepladser på linjen. Hvis den ser OK ud, så vil det være muligt at øge
kapaciteten med 5 pladser. Dette tages der stilling til i løbet af foråret.
Beslutning
Studienævnet afventer dimittendundersøgelsen før der gøres yderligere.
6. Ændring af studie- Læringsprøver FF4 og FF8
ordning - BA
Sagsfremstilling
På studienævnsmødet i november 2018 blev læringsprøven på FF4
afskaffet pr. 1. september 2019. Dette var imidlertid en fejl – det var
læringsprøven på FF8, som skulle have været fjernet i stedet.
Bilag
Ændring af studieordning – BA – FF4 og FF8
Indstilling
Studienævnet genopretter læringsprøve i FF4 og godkender afskaffelse af læringsprøve i FF8 pr. 1. september 2019.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede indstillingen.

Side 5

Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Læringsprøve FF4 - omprøve
Sagsfremstilling
Læringsprøven i FF4 består af 2 laboratorieøvelser med efterfølgende
rapport. Disse laboratorieøvelser bliver kun gennemført ifm. modulets
undervisning. Der skal derfor tages stilling til hvorledes en evt. reeksamen i læringsprøven kan blive gennemført for at overholde den
gældende lovgivning.
Bilag
Ændring af studieordning – BA – FF4 yderligere
Indstilling
Studienævnet diskuterer problemstillingen.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede punktet, men manglede oplysninger for at
træffe en afgørelse i sagen. Det er studienævnets holdning at læringsprøven kan ligestilles med aktiv deltagelse/tilstedeværelse og
dermed med de læringsprøver, som findes ifm. de aktive fag.
Beslutning
SN undersøger om der er muligheder for at undgår at skulle udbyde
reeksamen i disse læringsprøver indenfor 6 måneder. Punktet udskydes derfor til næste studienævnsmøde.
Afsluttende prøver i BL5 og BL10
Sagsfremstilling
Eksamensformen i de 2 fag ønskes præciseret således at det fremgår
at den skriftlige opgave der skal afleveres, er en synopsis.
Bilag
Ændring af studieordning – BA
Indstilling
Studienævnet godkender den fagansvarliges ønske.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede om det var en god ide at lave en mere
konkret formulering i studieordningen.
Beslutning
Studienævnet besluttede at ændre formuleringen til synopsis.
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7. Erasmus / Samar- Sagsfremstilling
bejde med Twente De ansvarlige for I-linjen har indledt et samarbejde med Design- og
Universitet
ingeniøruddannelsen på Twente Universitet mhp. udveksling af studerende. Det er i den forbindelse nødvendigt at kunne udbyde kurserne
på engelsk og der søges derfor om tilladelse til at gøre dette.
Bilag
Erasmus + samarbejde med Twente
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede problematikken. Der var en bekymring hos
alle for om det ville betyde at der kunne være studerende der fravalgte
I-linjen pga. muligheden for at kurserne ville blive udbudt på engelsk.
Der var ligeledes bemærkninger om at det ville betyde en stor forandring til fordel for få studerende.
Beslutning
Studienævnet besluttede at give tilladelse til at kurserne på I-linjen
kan blive udbudt på engelsk. AS taler med Lars Elbæk mhp. mere
konkret viden og forslag til hvordan dette skal foregå og hvilke moduler det konkret vil kunne drejer sig om.
8. Kvalitetspolitik

Fastlæggelse af tidspunkt for behandling af årets delpolitikker
Sagsfremstilling
Det fremgår af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Turnusplan for
studienævnets arbejde med implementering af kvalitetspolitikken at
studienævnet i 2019 skal behandle:
• Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
• Delpolitik for rekruttering og optagelse
Bilag
Turnusplan for studienævnets arbejde med implementering af kvalitetspolitikken
Indstilling
Studienævnet beslutter på hvilke studienævnsmøder disse 2 delpolitikker skal behandles.
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Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede det bedste tidspunkt til behandling af delpolitikkerne. Oplæg til studienævnsmødet udarbejdes af næstformand og
studenterrepræsentanterne. Relevant materiale og links til relevant
materiale rekvireres hos studiekoordinator.
Beslutning
Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling behandles på mødet den 27. februar 2019 og Delpolitik for
rekruttering og optagelse behandles på efterårets 2. møde.
Information om modulers forankring i studieordning
Sagsfremstilling
Ifm. gennemgang af Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering
og vidensgrundlag på studienævnsmødet i november 2018, hvor det
viste sig at der på hjemmesiden/i studieordningen ikke var nogen
oversigt over i hvilke forskningsenheder de enkelte moduler er forankret, blev det besluttet at dette skal tilføjes i studieordningerne.
Indstilling
Studienævnet beslutter dels hvorledes dette skal gøres og dels hvilken tidshorisont der er for dette.
Referat af punkt
Der var i studienævnet enighed om at dette skal tilføjes på de enkelte
moduler i studieordningen snarest muligt.
Beslutning
AS sender lister over de forskellige modulteams / fagansvarlige til SN,
som sikrer opdatering af studieordning.
9. 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:
tidlig aflevering af BA-projekt (1)
ændring af prøveform (3)
afmelding af kurser (2)
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-

forhåndsgodkendelse af ITT (1)

Afslag:
skift af studielinje (2)
Afventer yderligere dokumentation:
afmelding af kurser (1)
ændring af prøveform (1)
10. Sager siden sidste Sagsfremstilling
møde
Oversigten over sager, som er formands-/administrativt behandlet
siden sidste studienævnsmøde ligger til orientering på SharePoint
Bilag
Administrativt behandlet - oversigt
Indstilling
De behandlede sager tages til efterretning af studienævnet.
11. Eventuelt

Arbejdsbelastning på de 3 studielinjer
En af studenterrepræsentanterne informerede om at det at nogle studerende opleves som om der er stor forskel på arbejds/eksamensbelastningen på de 3 studielinjer på BA. Dette er en kilde til
frustration for de studerende.
Beslutning
Det blev besluttet at AS og TB kigger på dette i løbet af foråret.

12. Punkter til næste
møde

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator

Side 9

