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Faglig vejleder Emilie Meyer Christensen (EMC)
Emilie Meyer Christensen, Stine Margrethe Christensen, Magnus
Grønset og Søren Andkjær.
Annemari Svendsen

Afbud fra
Mødeleder

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

Bilag:
Dagsorden – 19-06-26
Referat af punkt
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra mødet
den

Bilag:
Referat – 19-05-13
Referat af punkt
Referatet blev godkendt

3. Orienteringspunkt: Status på kandidatstudieordning
a) studieleder
Efter beslutning i styregruppen arbejder der videre med 5 studielinjer
(Fysisk aktivitet, sundhed og sygdom; Idræt og velfærdsteknologi;
Innovation og ledelse i idræt og sundhed; Idræt, krop og samfund
samt Konkurrence- og eliteidræt).
Den overordnede model, som de nedsatte arbejdsgrupper arbejder
videre med er: fælles indgangsmodul for alle, specialisering på Q2 og
Q3. Q4 valgfag, Q5 AVM, Q6 projektorienteret forløb eller specialefor-
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længelse, Q7&8 speciale.
Der planlægges fokusgruppeinterview i september med adskillige
studerende ift. oplevelse af kandidatstudieordningen.
Studienævnet vil få materiale til vurdering på et af de første møder
efter sommerferien.
b) vicestudieleder

c)

Intet under dette punkt,

studiekoordinator Udpegning af nye studenterrepræsentanter til studienævnet
Rektor har nu udpeget 2 nye studenterrepræsentanter til studienævnet pr. 1. august 2019:
Niclas Vellier Nyegaard
Eva Schmidt Berthelsen
som erstatning for Zabina og Magnus, som tager til udlandet på deres
5. semester.
Der er sendt information om arbejdet sammen med indkaldelse til
efteråret møder.
Referat af punkt
SN orienterede om de 2 nye studentermedlemmer.

d) studerende

Brug af eksamensnummer/navn
På foranledning af de studerende blev reglerne ift. brug af eksamensnummer /navn drøftet.

4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udDer er indkommet evalueringer og handlingsplaner til behandling fra
dannelse og under- nedenstående moduler:
visning (§ 18, stk. 4,
nr 1)
Bilag
Best practice in childhood – F19
a) Evalueringer og
BL1 Læring I – Læring og kognition – F19
handlingsplaner
BL7 / IN7 – Den kreative akrobatiske krop – E18
BL8 Dans og bevægelseskommunikation – F19
BL9 Boldspil II Spilrelationer i net/vægspil – F19
IN1 Idrætsinnovation og entreprenørskab – F19
Talentudvikling og elitesport – E18
TS7 Sundhedsprojekter i praksis – F19
BL10 Læring III Idrætsdidaktik i teori og praksis – F19
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes

Side 2

Referat af punkt - Best practice in childhood – F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - BL1 Læring I – Læring og kognition – F19
Studienævnet drøftede handlingsplanen
Beslutning
Studienævnet godkendte den indsendte handlingsplan – enig i at
evalueringsprocessen skal forbedres, så svarprocenten kan højnes.
Referat af punkt - BL7 / IN7 – Den kreative akrobatiske krop – E18
Studienævnet drøftede det indsendte.
Beslutning
Studienævnet godkendte handlingsplanen, som tager godt afsæt i de
studerende feedback.
Referat af punkt – BL8 Dans og bevægelseskommunikation – F19
Den indsendte handlingsplan blev drøftet
Beslutning
Studienævnet godkendt handlingsplanen.
Referat af punkt - BL9 Boldspil II Spilrelationer i net/vægspil – F19
Studienævnet drøftede den indsendte handlingsplan, som ikke var
tilstrækkelig.
Beslutning
Handlingsplanen blev ikke godkendt. De fagansvarlige skal indsende
en ny handlingsplan, som forholder sig aktivt til de kritikpunkter, der er
i evalueringen.
Studieledelsen vil være opmærksom på modulets afvikling til næste
år.
Referat af punkt - IN1 Idrætsinnovation og entreprenørskab – F19
Den indsendte handlingsplan blev drøftet. Enighed om at evalueringen
var meget fin.
Beslutning
Studienævnet godkendt handlingsplanen.
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Referat af punkt - Talentudvikling og elitesport – E18
Den indsendte handlingsplan blev drøftet
Beslutning
Studienævnet godkendt handlingsplanen.
Referat at punkt - TS7 Sundhedsprojekter i praksis – F19
Studienævnet drøftede den indsendte handlingsplan. Der var enighed
om at der skal holdes møde i gruppen omkring dette modul, da vejledningen ikke har fungeret optimalt samtidig med at svarprocenten er
for lav. AS taler med den fagansvarlige.
Beslutning
Handlingsplanen godkendes.
Referat af punkt - BL10 Læring III Idrætsdidaktik i teori og praksis –
F19
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
5. Eksamensplanlæg- Intet under dette punkt
ning (§ 18, stk. 4,
nr. 3)t

6. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- Det blev på sidste studienævnsmøde diskuteret om der er for mange
velser og fagbelæringsprøver på BL-linjen og om det er muligt at afskaffe krav om
skrivelser (§ 18, stk.aktiv deltagelse. Der var enighed om at man kunne prøve at lave et
4, nr 2)
forsøg i enkelte fag, hvor underviserne er velvilligt indstillet.
a) Læringsprøver

Indstilling
Studienævnet diskuterer om et sådan forsøg skal igangsættes. Det
skal fastlægges hvad formålet er for et sådant forsøg.
Beslutning
Udsættes til mødet i august, hvor SA forventes at deltage.
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b) Projektforløb med Punkt fra sidste studienævnsmøde:
ekstern partner
Sagsfremstilling
Den fagansvarlige har indsendt ønske om justering af faget.
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.
Sagsfremstilling
Der er nu kommet yderligere materiale fra den fagansvarlige.
Bilag
Ændring af studieordning – PEP (030619)
Indstilling
Studienævnet diskuterer det reviderede materiale.
Referat af punkt
I det reviderede materiale er den tidligere forudsætningsprøve (aflevering af projektbeskrivelse) blevet fjernet.
Beslutning
Studienævnet godkendte ændringsforslaget.
c)

Ændring af studie- Sagsfremstilling
ordning – IN1
I-linjen ønsker at justere på prøveformen på 2 af modulerne – hhv. IN1
Idrætsinnovation og IN8. IN1 – her ønskes nedlæggelse af læringsprøver samt ændring
og entreprenørskab af eksamensform til en kombineret prøve. IN8 – her ønskes eksamen
og IN8 Realisering, ændret skriftlig hjemmeopgave til en 3 timers skriftlig stedprøve.
forretning og mar- (starter først i foråret 2020)
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kedsføring

Bilag
Revision af studieordning for IN1 og IN8
Nuværende prøveformer – IN1 og IN8
Yderligere – IN8
Yderligere – IN1
Indstilling
Studienævnet tager stilling til om det indsendte forslag kan imødekommes.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede de indsendte forslag. Der var diskussion af
den ønskede ændring til skriftlig stedprøve i IN8.
Studienævnet kunne ikke godkende dette ønske, da det dels er en
ressourcetung eksamensform og dels mener studienævnet ikke at der
er alignment ift. kursets øvrige indhold og form.
Beslutning
Ændringerne i IN1 blev godkendt.
Ændringerne i IN8 blev ikke godkendt. SN giver besked til de fagansvarlige om at tage kontakt til TB for yderligere konkretisering inden
de indsender nyt forslag.

d) Bachelorprojekt omprøve

Sagsfremstilling
Det har ifm. en forespørgsel vedr. regler for omprøve ved bachelorprojektet vist sig at disse ikke er udformet helt entydigt. Det er samtidig
blevet afklaret at uddannelsen ikke har nogen hjemmel til automatisk
tilmelding af de studerende til omprøve.
Det foreslås derfor at der tages stilling til følgende:
skal der fastlægges omprøveperiode for bachelorprojektet i
august måned (juni-BA) / 3. kvarters eksamensperiode (januar-BA)
at studerende, som ikke afleverer/ikke består BA og som ønsker at deltage i omprøve – fortsætter med den samme opgave
at studerende, som ikke ønsker at deltage i omprøve, skal lave et nyt BA-projekt med ny problemformulering/vejleder
Bilag
Vejledning vedr. bachelorprojekt
Indstilling
Studienævnet diskuterer forslagene og fastlægger en konkretisering af
prøveformen.
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Referat af punkt
Der var enighed om at der skal udbydes omprøve 2 gange om året,
hhv. aflevering 15. august og 1.hverdag i eksamensperioden efter 3.
quarter.
Studerende som i stedet for aflevering i august måned – på grund af
særlige omstændigheder – ønsker at aflevere 1. hverdag i eksamensperioden i uge 45, kan søge studienævnet om dette.
Studerende som tilmelder sig omprøven fortsætter med det samme
projekt. Studerende som i stedet ønsker at aflevere ved næste ordinære eksamen, skal søge studienævnet om en ændret problemformulering, som skal godkendes af studieledelsen.
Beslutning
Ovennævnte blev besluttet med virkning fra 1. september 2019.
e)

Opdatering af
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- Det har vist sig at kompetencemålene på Projektstyring og ledelse
velser – Projektsty- ikke var opdelt i viden, færdigheder og kompetencer iht. gældende
ring og ledelse
bekendtgørelser. I arbejdet med opdatering er der justeret i kompetencemålene.
Bilag
Kompetencebeskrivelser – Projektstyring og ledelse
Indstilling
Studienævnet vurderer om de ændrede kompetencemål kan godkendes.
Beslutning
Studienævnet godkendte forslaget.

7. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling
stk. 4, nr 5)
SN har arbejdet med at samle studienævnets praksisbeskrivelser til
en samlet beskrivelse. Formålet har været at gøre det mere gennema) Praksisbeskrivelser skueligt for de studerende, hvad de kan forvente af studienævnet ifm.
behandling af en dispensationsansøgning. Praksisbeskrivelserne
forventes i høj grad også at være til støtte for de faglige vejledere i
deres vejledning af studerende og for studienævnet i deres sagsbehandling.
Bilag
Forslag til praksisbeskrivelser
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Indstilling
Studienævnet diskuterer oplægget og beslutter om det er dækkende
og om det kan bruges i denne form.
Referat af punkt
Studienævnet havde ikke nogen kommentarer til den udarbejdede
oversigt over praksisbeskrivelser.
Beslutning
Praksisbeskrivelserne blev godkendt. SN sikrer at de lægges på
hjemmesiden.
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:
Studieaktivitetskrav (1)
Udsættelse af 1. års prøve (1)
Ændring af sidefag (1)
Yderligere prøveforsøg (1)
Afslag:
Deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (1)
Delvist afslag:
ITT (1)
Afventer yderligere dokumentation/materiale:
Ekstra curriculær tilføjelse (2)
ITT (1)
Retur uden behandling
Udsættelse af gennemførselsfrist (1)
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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.

9. Eventuelt

Referat af punkt
Studienævnet tog de behandlede sager til efterretning.
Intet under dette punkt.

a)

Med venlig hilsen

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator – idræt og sundhed
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