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Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

Annemari Svendsen

Bilag:
Dagsorden – 19-05-13
Beslutning
Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af re- Bilag:
ferat fra mødet den Referat – 19-04-11
Beslutning
Godkendt.
3. Orienteringspunkt: Statusmøde 2019
a) studieleder
Kort orientering fra studieleder om statusmøde den 30. april 2019.
Punktet tages op på næste studienævnsmøde, når handlingsplan fra
mødet er blevet godkendt.
Referat af punkt
AS orienterede kort fra statusmødet, hvor de væsentligste punkter var.
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1)
2)

3)

b) vicestudieleder

c)

Der var fra fakultetets side stor tilfredshed med uddannelsen,
som er veldrevet og som de studerende er glade for.
Studieleder og vicestudieleder påpegede på mødet at der var
stort ønske om ansættelse af en outreach-koordinator til at
varetage forskellige opgaver, som pt. ikke bliver løst i tilstrækkelig grad og som forventeligt vil have en gavnlig effekt på
frafald / gennemførselstid.
Frafaldet på kandidatuddannelsen har desværre et omfang,
som betyder at det genererer en ’rød lampe’ i kvalitetssystemet, så det skal der i den kommende periode arbejdes med
at få nedbragt. En af måderne er at forbedre studiestarten
yderligere og have mere fokus på overgangen fra 1. quarter til
2. quarter.

Intet under dette punkt.

studiekoordinator Intet under dette punkt.

d) studerende

Referat af punkt
MNG orienterede om at han tager på udveksling i efteråret, så der
skal udpeges endnu et nyt studentermedlem til studienævnet.
MGN indstiller sammen med de øvrige medlemmer en ny person til
SN, som sørger for at den formelle udpegningsproces sættes i gang.

4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner til behandling fra
nelse og undervis- nedenstående moduler.
ning (§ 18, stk. 4, nr
1)
Bilag
AVM – spor 3 – E18
a) Evalueringer og
FF4 – fra nerve til muskelfunktion E18
handlingsplaner
FF10 Kvantitative forskningsmetoder og statistik
IN8 Realisering, forretning og markedsføring – F19
IN8 Realisering, forretning og markedsføring – supplerende bemærkninger
IN9 Bevægelsesrum og oplevelsesdesign – F19
Innovation og ledelse i idrætsforeninger og idrætsfaciliteter
Muscle Physiology in Exercise, health ……..
Præstationsoptimering – F19
TS4 – Målrettet træning i teori og praksis
TS6 – Idræt og træning i den sundhedsfremmende…….
AVM – spor 2 E18
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Projektforløb med ekstern partner – F19
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes.
Referat af punkt – Anvendt videnskabelig metode – spor 3 – E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - FF4 – fra nerve til muskelfunktion - E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt FF10 Kvantitative forskningsmetoder og statistik –
F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - IN8 Realisering, forretning og markedsføring – F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - IN9 Bevægelsesrum og oplevelsesdesign – F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Innovation og ledelse i idrætsforeninger og idrætsfaciliteter
Svarprocenten var desværre lav i dette modul og der var tydeligvis 1
person, som var utilfreds med modulet. Studienævnet var enige om at
handlingsplanen tager hånd om dette.
Beslutning
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Handlingsplanen blev godkendt. Studienævnet vil være opmærksom
ift. næste års gennemløb.
Referat af - Muscle Physiology in Exercise, health and a historical perspective – F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af - Præstationsoptimering – F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan. Der var enighed om at det var dejligt at der er rettet op ift. sidste år.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - TS4 – Målrettet træning i teori og praksis – F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.

Referat af punkt - TS6 – Idræt og træning i den sundhedsfremmende
praksis – F19
Der har været flere kritikpunkter – bl.a. information om eksamen. AS
fortalte at der i marts 2019 var møde om modulerne TS3-TS6 – for at
se om modulerne skulle ’skæres’ anderledes efter dette første gennemløb af modulerne. TB har dialog med gruppen og de er meget opmærksom på at gentænke modulerne for at sikre at de studerende
ikke får samme lærdom flere gange. Det er besluttet at der laves en
samlet evaluering af TS-linjen (med nogle studerende).
Da det er fælles for alle 3 linjer at de netop har afsluttet første gennemløb, blev det foreslået at alle linjer skal evalueres på langs.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt. TB indkalder til møde med alle 3 linjer for at evaluere på langs.
Referat af punkt – Anvendt videnskabelig metode – spor 2 - E18
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
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Referat af punkt - Projektforløb med ekstern partner – F19
Studienævnet diskuterede den indsendt handlingsplan. Der er lidt
modsatrettede interesser ift. dette modul - de studerende vil gerne
være praktiske og SDU vil have at de studerende skal være metodiske/videnskabelige, så dette giver altid frustrationer hos nogle studerende. TB har haft flere samtaler med fagansvarlig, hvor der bl.a. har
været arbejdet med forventningsafstemning/alignment hos såvel studerende som projektsteder. Der er fokus på dette og der arbejdes
kontinuerligt med dette.
Projektstyring på det nye tilvalg flyttes til 2. kvarter, så det kommer til
at ligge umiddelbart før PEP, hvilket gerne skulle hjælpe de studerende, når de skal ud i deres projektforløb.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
b) Evaluering – eksterne eksperter –
2018

Sagsfremstilling
Der blev den 16. januar 2018 afholdt møde med eksterne eksperter.
AS har tidligere orienteret studienævnet om mødet, men der blev ved
en fejl ikke udarbejdet en handlingsplan på baggrund af mødet.
Bilag
Handlingsplan – møde 2018
Indstilling
Studienævnet diskuterer handlingsplanen og beslutter om denne kan
godkendes.
Referat af punkt:
Der er blevet fulgt op på de punkter der er nævnt i handlingsplanen.
Beslutning
Studienævnet godkendte handlingsplanen.

5. Eksamensplanlæg- Intet under dette punkt.
ning (§ 18, stk. 4,
nr. 3)
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6. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- I forlængelse af diskussion på møde den 27. februar 2019 blev det bevelser og fagbesluttet at der, som baggrund til ansøgning til SDU om dispensation fra
skrivelser (§ 18, stk.afholdelse af omprøver skal udarbejdes en oversigt over nedenstå4, nr 2)
ende:
navn på modul
a) Afholdelse af omangivelse af alle eksaminer på hvert enkelt modul med neprøver
denstående informationer:
o eksamensform
o censurform
o uddybning af censurform ved intern
o omprøveform
Beslutning
SN starter på at udarbejde oversigten, hvorefter den videresender til
AS og TB
På baggrund af ovenstående oversigt skal der snarest muligt indsendes ansøgning til SDU om dispensation fra omprøvereglerne.
Bilag
Oversigt eksaminer BA – ansøge SDU om dispensation
Indstilling
Studienævnet drøfter oplæg.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede det fremsendte oplæg. Der var enighed om at
der skal søges om dispensation i de delelementer, hvor det ikke er
muligt at genskabe den/de situationer hvori læringen og dermed også
læringsprøverne er foregået (eks. deltagelse i undervisning).
Det blev besluttet at i moduler, hvor der er mødepligt til laboratorieøvelser / -arbejde skal en evt. omprøve bestå af en 4-timers skriftlig
prøve uden hjælpemidler.
Det blev diskuteret om der er for mange læringsprøver på BL-linjen og
om det var muligt at afskaffe krav om aktiv deltagelse. Man kunne
starte med et forsøg i enkelte fag, hvor underviserne er velvilligt indstillet.
Beslutning
Det blev besluttet at punktet tages med på næste møde til yderligere
diskussion.
SN udarbejder ansøgning til SDU om fritagelse fra omprøver. Studienævnet hører nærmere når der er svar.
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b)

Opdatering af
kompetencemål

Sagsfremstilling
Det har vist sig at kompetencemålene på flere af fagene ikke var opdelt i viden, færdigheder og kompetencer iht. gældende bekendtgørelser. I arbejdet med opdatering af kompetencemålene er flere af disse
samtidig blevet justeret.
Bilag
Aerob træning og ilttransport – tidligere kompetencemål
Aerob træning og ilttransport – studyguide
Idræt og design – tidligere kompetencemål
Idræt og design – Master Cource in …….. –
Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet – tidligere kompetencemål
Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet - kompetencemål
Talentudvikling og sportspsykologi – tidligere kompetencemål
Talentudvikling og sportspsykologi - kompetencemål
Indstilling
Studienævnet vurderer om de ændrede kompetencemål kan godkendes.
Referat af punkt
SN orienterede kort for baggrunden for ændringerne.
Beslutning
De ændrede kompetencemål blev godkendt.

c)

Ændring af studie- Sagsfremstilling
ordning – Projekt- Faget Projektstyring er både vokset og har ændrer navn ifm. det nye
styring
tilvalg i Projektstyring i idræt og sundhed. Faget formål og kompetencemål har i den proces ændret sig lidt.
Bilag
Studieordning – Projektstyring og ledelse
Indstilling
Studienævnet beslutter om de ønskede ændringer kan godkendt.
Referat af punkt:
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Studienævnet godkendt ændringerne, men da kompetencemålene
ikke var opdelt ift. viden, færdigheder og kompetencer returneres
disse til de fagansvarlige med henblik på fordeling indenfor disse kategorier.

d) Ændring af studie- Sagsfremstilling
ordning – Projekt- Den fagansvarlige har indsendt ønske om justering af faget.
forløb med ekstern
partner
Bilag
Forslag til ny studieordningstekst for PEP
Indstilling
Studienævnet beslutter om de ønskede ændringer kan godkendes.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede de fremsendte ændringsforslag. Det var
især ønsket om at gøre en underskreven projektaftale til forudsætning
for deltagelse i modulet der blev diskuteret.
Beslutning:
Det blev besluttet at det på det foreliggende grundlag ikke var muligt
at træffe en beslutning. AS beder den fagansvarlige om at komme
med yderligere input til ønsket om forudsætning for deltagelse i modulet. Punktet sættes på dagsordenen til mødet den 26. juni 2019.
e)

Ændrede bekendt- Sagsfremstilling
På sidste studienævnsmøde orienterede SN om ændringer i adgangsgørelser
bekendtgørelsen for BA og KA samt ændring af uddannelsesbekendtgørelsen, som betyder at:
• BA - adgang til sidefag/tilvalg følger ikke længere adgangskravene
til BA-uddannelsen – uddannelsen/institutionen skal selv sætte
egne adgangskrav.
• KA - udvælgelseskriterierne kan omfatte faglige kriterier og relevant erfaring, herunder erhvervserfaring
Bilag
Følgebrev
256
257
258
Indstilling
Der ønskes en drøftelse af om disse ændringer giver anledning til ændring af studieordning for sidefag og ændring af udvælgelseskriterierne til KA.
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Referat af punkt:
SN orienterede om at der på SDU-niveau arbejdes med at finde ud af
om dette giver anledning til ændrede adgangskrav på SDU. Ændringen ift. udvælgelseskriterier på KA er en konkretisering af den nuværende praksis, så reelt er der ikke sket ændringer.
Beslutning
Der var enighed om ikke at gøre yderligere i sagen.
7. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling
stk. 4, nr 5)
I samarbejde med SDUs strategienhed er SDUUP i gang med at
forberede call’et til Spydspidsprojektpuljen 2019. Formålet med Spyda) Spydspidsprojekt spidsprojekter er at udvikle og afprøve læringselementer, der udfor2019
drer eksisterende underviser-/studenterroller, læringsforståelser, undervisnings-, arbejds- og eksamensformer mv.
SDUUP ønsker i den forbindelse at få studienævnets svar på hvilke
udfordringer SDUUP skal bede projekterne om at komme med udfordrende svar på?
Bilag
Spydspidsprojekt 2019
Spydspids2019 call proces
Indstilling
Studienævnet drøfter en tilbagemelding til SDUUP
Referat af punkt:
Studienævnet havde flere forskellige forslag til områder, som SDU’s
strategienhed kan fokusere på når de indkalder ideer til Spydspidsprojektpuljen:
feedbackformer
fra elev til studerende
lærings- og tilstedeværelseskultur
inddrage studerende i curriculumdesignet
teori-/praksiskoblinger
Beslutning
SN sender forslagene videre til SDU’s strategienhed.
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8. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr 4)

Sagsfremstilling:
Se Oversigt over ansøgninger, som ligger på studienævnets SharePoint side for information om de indkomne ansøgninger.

a)

Bilag
De aktuelle ansøgninger ligger på studienævnets SharePoint

Behandling af ansøgninger

Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.
Referat af punkt
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger.
Beslutning:
Imødekommelser:
Udsættelse af afleveringsfrist speciale (3)
Udsættelse af frist for gennemførsel af uddannelse (1)
Særlige prøvevilkår (1)
Start speciale før færdiggørelse af øvrige fag pga. prægraduat (1)
Aflevering af BA-projekt før 1. år er bestået (1)
Ændring af eksamensform (afløsningsopgaver) (1)
ITT (16)
Forhåndsgodkendelse af fag (3)
Afslag:
Ændring af eksamensform (1)
Afmelding af bachelorprojekt (1)
Studieaktivitetskrav (1)
Afventer yderligere dokumentation:
Udsættelse af frist for gennemførsel af uddannelse (1)
Særlige prøvevilkår (1)
b) Sager siden sidst

Sagsfremstilling
Se Administrativt behandlet - oversigt som er fremlagt på SharePoint
for information om behandlede sager siden sidste møde.
Bilag
De aktuelle sager er arkiveret i Acadre. Ansøgningerne kan på anmodning fremlægges på SharePoint.
Indstilling
De behandlede sager tages til efterretning af studienævnet.
Referat af punkt
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9. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Med venlig hilsen

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator – idræt og sundhed
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