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1. Godkendelse af
dagsorden

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

Bilag:
Dagsorden – 19-02-27
Referat af punkt
Godkendt

2. Godkendelse af
Bilag:
referat fra møde
Referat – 19-01-18
den 18. januar 2019
Referat af punkt
Godkendt.
3. Meddelelser fra:
Studieleder

Censorformandskabets årsberetning 2018
Sagsfremstilling
Studienævnet har modtaget årsrapport fra censorformandskabet for
idrætsuddannelserne i DK.

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

AS – som er medlem af censorformandskabet - orienterer om rapporten.
Bilag:
Formandsrapport 2018_Idraet
Referat af punkt:
AS orienterede kort om rapporten:
udfordringer omkring 7-trinsskalaen
reduktion i ekstern censur på de forskellige fakulteter
Censor-it-system, hvor der har været forskellige startvanskeligheder – bl.a. brug af relevante censorer ifm. specialer
Vicestudieleder

Intet under dette punkt.

Studiekoordinator Moduloversigt – kandidat – E19/F20
Sagsfremstilling
SN orienterer om sammensætningen af moduler på kandidatuddannelsen E19/F20.
Bilag
Moduloversigt kandidat E19 - F20
Referat af punkt
SN orienterede om at informationen er lagt på SDU’s hjemmeside.
AS informerede om at den nye kandidat starter tidligst i september
2020og at der skal være opmærksomhed på at der udarbejdes en
overgangsordning og at der kan være nogle af fagene fra den gamle
studieordning, som skal udbydes en ekstra gang for at sikre at studerende der læser sidefag, ikke kommer i problemer når den nye studieordning træder i kraft pr. 1. september 2020.
Der skal laves en information til de studerende om ny studieordning –
så de ved noget om hvordan de skal forholde sig når de starter. AS
noterer sig dette mhp. at udarbejde en sådan information.
Studerende

Intet under dette punkt.

Side 2

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

4. Evalueringer og
handlingsplaner

Bilag
Anvendt videnskabelig metode spor 1 – E18
BL6 Kampsport, leg, sport – E18
FF3 Dans Bevægelse og Sundhed i samfundet – E18
FF9 Kvantitative metoder og analysetilgange – E18
IN6 Organisations og forandringssociologi E18
Kropskultur og sundhedskultur – E18
Physical Activity and health – the evidence for recommendations –
E18
Statistik og epidemiologi – E18
Anvendt videnskabelig metode spor 4 – E18
Sundhedspolitik og idrætspolitik – E18
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes.
Referat af punkt - Anvendt videnskabelig metode spor 1 – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, men havde
ingen kommentarer.
Beslutning
Handlingsplan blev godkendt
Referat af punkt - BL6 Kampsport, leg, sport – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, men havde
ingen kommentarer.
Beslutning:
Handlingsplans godkendt uden bemærkninger.
Referat af punkt - FF3 Dans Bevægelse og Sundhed i samfundet –
E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, men havde
ingen kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt
Referat af punkt - FF9 Kvantitative metoder og analysetilgange – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, som ikke gav
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anledning til kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - IN6 Organisations og forandringssociologi E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, som ikke gav
anledning til kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Kropskultur og sundhedskultur – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, som ikke gav
anledning til kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Physical Activity and health – the evidence for recommendations – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, som ikke gav
anledning til kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Statistik og epidemiologi – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, som ikke gav
anledning til kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Anvendt videnskabelig metode spor 4 – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, som ikke gav
anledning til kommentarer.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Sundhedspolitik og idrætspolitik – E18 Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan, som ikke gav anledning
til kommentarer.
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Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
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
Project Governance – handlingsplan - yderligere
Referat af punkt:
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.
Referat af punkt fra møde den 27. februar 2019:
Studienævnet diskuterede det yderligere materiale, som de fagansvarlige havde indsendt til dette punkt.
Beslutning
Studienævnet besluttede at godkende den fremsendte opdaterede
handlingsplan.
5. Afholdelse af omprøver

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
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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.
Referat af punkt fra møde den 27. februar 2019
Reglerne om omprøve indenfor højst 6 måneder er fastsat af SDU i
Samling af SDU’s regler om studiefremdrift. Da det er SDU, som har
udarbejdet reglerne er det ligeledes SDU, som har mulighed for at
give en dispensation. Tilbagemeldingen fra Uddannelsesjuridisk team
er at det vil være en mulighed at søge om dispensation for prøver,
hvor det ikke er muligt at genskabe undervisnings-/prøvesituationen
og hvor det ikke er muligt at erstatte en praktisk færdighed med en
teoretisk færdighed. Studienævnet diskuterede punktet og var enige
om at der skal indsendes ansøgning om dispensation fra reglerne om
omprøve indenfor 6 måneder ift. de fag, hvor der er krav om aktiv
deltagelse.
Der var enighed om at det – pba. SN’s information - ikke er muligt at
få en dispensation fra reglerne ift. læringsprøver (laboratorieøvelser) i
FF4.
I forlængelse af denne diskussion blev det besluttet at der, som baggrund til denne ansøgning skal udarbejdes en oversigt over nedenstående:
navn på modul
angivelse af alle eksaminer på hvert enkelt modul med nedenstående informationer:
o eksamensform
o censurform
o uddybning af censurform ved intern
o omprøveform
Beslutning
SN starter på at udarbejde oversigten, hvorefter den videresender til
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AS og TB
På baggrund af ovenstående oversigt skal der snarest muligt indsendes ansøgning til SDU om dispensation fra omprøvereglerne.

6. Retningslinjer for Sagsfremstilling
sammensætning af I forbindelse med vurdering af ansøgninger om sammensætning af fag
ITT
på et Individuelt tilrettelagt tilvalg (ITT) får studiekoordinatoren ofte
spørgsmål fra de vurderingsansvarlige ift. niveau for de ansøgte fag.
Udover at fagene skal være på bachelorniveau er der i retningslinjerne
ikke noget krav om at fagene skal være på et vist semesterniveau.
Bilag
Retningslinjer for individuelt tilrettelagt tilvalg
Indstilling
Der ønskes en diskussion af om dette skal indføres
Referat af punkt
Der var i studienævnet en diskussion af hvorledes retningslinjerne for
ITT skal være. Diskussionen endte med en fastsættelse af disse retningslinjer:
niveauet skal være svarende til 5-6. semester på en idrætsuddannelse på SDU
idrætsfaglig/sundhedsfaglig relevant.
overlap
Beslutning
Det blev besluttet at SN opdaterer ITT-vejledningen på baggrund af
ovenstående mhp. afsluttende behandling på næste studienævnsmøde.
7. Prøvesprog – stu- Sagsfremstilling
dieordning for ba- Det har vist sig at der er 2 forskellige formuleringer vedr. prøvesprog i
cheloruddannelsen studieordning for bacheloruddannelsen, hvilket er uheldigt:
§3.5.3
Alle prøver kan afholdes/indleveres på dansk, norsk, svensk eller
engelsk.
§ 5.14.1 Prøvesprog
Eksamen aflægges på dansk, med mindre andet er fastsat i fagbeskrivelsen for det enkelte fag under § 4. Hvis undervisningen
er foregået på et fremmedsprog, kan eksamen aflægges på dette
sprog. Eksamen kan endvidere aflægges på svensk eller norsk,
med mindre det er en del af prøvens formål at demonstrere fær-
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digheder i dansk.
Indstilling
Studienævnet diskuterer hvilken formulering der skal være gældende.
Beslutning
Punktet blev udsat til næste møde.
8. Speciale og forsk- Sagsfremstilling
ningsprojekter
Der er en del studerende, der i forbindelse med deres specialer, er
tilknyttet et forskningsprojekt.
Det kan i nogle tilfælde give problemer for den enkelte studerende da
det viser sig at den studerende kan komme til at arbejde mere med
projektet end med deres egne ideer.
Studienævnet bedes drøfte om de synes dette er et problem og i så
fald hvad kan/skal der gøres ved dette?
Indstilling
Studienævnet diskuterer problemstillingen
Beslutning
Punktet udsat til næste studienævnsmøde
9. Kvalitetspolitik –
Sagsfremstilling
gennemgang af I henhold til studienævnets Årshjul for behandling af delpolitikker –
Delpolitik for uni- 2019, så skal delpolitik nr. 4: Delpolitik for universitetspædagogik og
versitetspædagogik pædagogisk kompetenceudvikling behandles på dette studienævnsog pædagogisk
møde.
kompetenceudvik- Næstformanden har sammen med de øvrige studenterrepræsentanter
ling
gennemgået delpolitikken og udarbejdet et oplæg.
Bilag:
Delpolitik 4
Indstilling
Studienævnet diskuterer oplægget og beslutter om det giver anledning
til ændringer etc.
Referat af punkt
Da studienævnet ikke har ansvar for opfølgning på indikatorer i Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
valgte næstformanden sammen med de øvrige studenterrepræsentanter at gennemgå de internt relaterede dokumenter tilknyttet denne
delpolitik, som de fandt relevant fra en studentersynsvinkel. Det drejede sig om:
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•
•
•

Bærende principper for aktiverende undervisning og aktiv læring
Principper for brugen af SDU’s e-learningsplatform
Den pædagogiske kompetenceprofil

Næstformanden gennemgik det udarbejdede oplæg. Der var mange
gode observationer ift. de studerende oplevelse på deres studie.
Flere studerende har oplevet problemer ift. eksaminer og reeksaminer, som har ligget i direkte forlængelse af hinanden.
AS vil give besked til modulsekretærerne om at hvis de fremover får
klager over dette / oplever problemer, så skal de tage kontakt til AS.
Beslutning
Studienævnet tog informationen til efterretning. Informationen vil –
hvor det er relevant – indgå i uddannelsens uddannelsesberetning
2019.
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:
ændring af prøveform (3)
speciale før færdiggjort KA (2)
udsættelse af frist for færdiggørelse (1)
udsættelse af afleveringsfrist (1)
udsættelse/afmelding af eksamen (1)
særlige prøvevilkår (2)
dispensation fra deltagelseskrav ifm. udlandsophold (1)
ekstraordinær eksamen (1)
4. prøveforsøg (1)
merit (1)
forhåndsmerit (3)
forhåndsgodkendelse af ITT (15)
Afslag:
udsættelse af afleveringsfrist (1)
ændring af prøveform (1)
godkendelse af ITT (2)
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Afventer yderligere dokumentation:
afmelding af fag (1)
Retur uden behandling
11. 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.
Beslutning
Sagerne blev taget til efterretning.
12. Eventuelt

Intet under dette punkt.

13. Punkter til næste
møde

Arbejdsbelastning mellem de 3 studielinjer – materiale fra AS og TB.

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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