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Mødeleder

Annemari Svendsen

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

sn-idraet@health.sdu.dk
T 6550 2975

Bilag:
Dagsorden – 19-10-09
Referat af punkt:
Godkendt.

2. Godkendelse af
referat fra mødet
den

Bilag:
Referat – 19-08-26
Referat af punkt:
Godkendt

3. Orienteringspunkt: Institutionsakkreditering 2020
a) studieleder
Bilag:
Brev til studieledere og institutledere
NIA20_præsentation
Referat af punkt:
TB orienterede om processen for den kommende institutionsakkredite-

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

ring 2020 på SDU. Det er en omsiggribende proces, som vil involvere
alle studier i større eller mindre grad sammen med repræsentanter for
studieledelse, undervisere, administrativt personale og studerende. Ifl.
tidsplanen er det et audittrail den 17.-19. juni 2020 hvor alle relevante
parter forventes at deltage. Der vil i april blive taget stilling til hvilke
områder der skal gennemgås.
b) studiekoordinator Valg 2019 – studienævn
Der er udskrevet valg til bl.a. studienævn på SDU til afholdelse den
26. og 27. november 2019. Valgkontoret har udarbejdet nedenstående
vejledning og tidsplan for forløbet.
Bilag
Udskrivning_170919
Vejledning_170979
Referat:
SN orienterede kort om udskrivelse af valg. De studerende i studienævnet vil gå i gang med arbejdet med at lave kandidatliste. Alle studerende får besked om valget pr. mail efter den 21. oktober, hvor
valglisterne er blevet færdiggjort. Der er frist for indlevering af kandidatlister den 8. november 2019 kl. 12.00.
Notat om fastsættelse af tidsramme for senest afslutning af uddannelse
Det er på SDU besluttet at indføre ens tidsrammer for fastsættelse af
senest afslutning af uddannelse ifm. genindskrivning, genoptagelse,
studieskift og overflytninger.
Bilag
020919 – Notat – Fastsættelse af tidsrammer for senest afslutning af
uddannelse
Referat:
SN orienterede om notatet
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udDer er indkommet evaluering og handlingsplan for Bachelorprojektet til
dannelse og under- behandling.
visning (§ 18, stk. 4,
nr 1)
Bilag
Bachelorprojekt – handlingsplan
a) Evalueringer og
Bachelorprojekt F19 – med kommentarer
handlingsplaner
Indstilling
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Studienævnet behandler den indkomne handlingsplan og diskuterer
om den kan godkendes.
Referat:
Studienævnet bemærkede at der i evalueringen var kommentarer ift.
en oplevelse af uens behandling på tværs af vejledere ift. tid til vejledning. Tilbagemeldingen fra TB var at dette bør være ens. Dette vil
fremover blive præciseret tydeligere ifm. indhentning af vejledere.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
IN5 Partnerinnovation og metalæring
Sagsfremstilling - genbehandling
Studienævnet behandlede på sidste studienævnsmøde handlingsplan
og evaluering for IN5 Partnerinnovation og metalæring. Studienævnet
godkendte ikke handlingsplanen pga. manglende refleksioner ift. afholdelse og information om eksamen.
Studienævnet bad om en opdateret handlingsplan, som nu er blevet
indsendt.
Bilag
IN5 – opdateret handlingsplan
IN5 2018-2019 – Udbytte og evalueringscanvas
IN5 Partnerinnovation og metalæring F19
IN5_Handleplan_for_2018-19
Indstilling
Studienævnet drøfter den opdaterede handlingsplan og beslutter om
den kan godkendes.
Referat
Studienævnet diskuterede den opdaterede handlingsplan.
Beslutning:
Der var enighed om at denne godt kunne godkendes. Der var ligeledes enighed om at studienævnet vil holde øje med hvordan eksamen
forløber næste gang modulet gennemføres.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udStudienævnet behandlede på sidste studienævnsmøde evaluering af
dannelse og under- hele uddannelser for hhv. BA og KA. På baggrund af studienævnets
visning (§ 18, stk. 4, behandling har AS og SN udarbejdet udkast til handlingsplan til drøfnr 1)
telse.
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b) Evalueringer af hele Bilag
uddannelser
Udkast - handlingsplan – evaluering af hele uddannelser – BA
Udkast - handlingsplan – evaluering af hele uddannelser – KA
Indstilling
Studienævnet drøfter de 2 udkast og tager beslutning om de skal
justeres før godkendelse.
Referat:
AS orienterede om at hun har været rundt til alle hold på 1. studieår
på BA og fortælle om:
evalueringer
karriere og karrierevejledningsmuligheder
feedback
hjælp, hvis det ikke går så godt på studiet.
Studienævnet havde ingen bemærkninger til de 2 udkast.
Beslutning
Handlingsplanerne blev godkendt.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udIht. Årshjul for behandling af delpolitikker – studienævn for idræt –
dannelse og under- 2019 skal Delpolitik for rekruttering og optagelse (1) behandles på
visning (§ 18, stk. 4, 2.møde i efteråret 2019.
nr 1)
Næstformanden har i samarbejde med de øvrige studenterrepræsentanter udarbejdet et oplæg til drøftelse i studienævnet.
c) Behandling af Delpolitik for rekrutte- Bilag
ring og optagelse Næstformands oplæg til behandling af delpolitik 1
(1)
Bilag 9 – handleplan
Bilag 1 – skema – 1. delpolitik
Guideline behandling af delpolitikker
Indstilling
Studienævnet diskuterer oplægget.
Referat
Næstformanden gennemgik oplægget, som hun havde udarbejdet i
samarbejde med de øvrige studenterrepræsentanter. Studienævnet
gennemgik på den baggrund delpolitikken igen og besluttede udfor
hver enkelt indikator, om der var grund til ændringer/justeringer.
Der var enighed om justeringer ift. indikatorerne:
1.2.1.1:
• Studieledelsen taler med SDU kommunikation om flere pop-upreklamer for uddannelsen. Pga. GDPR er det ikke muligt at lave
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opslag på instagram – dette har været prøvet.
Studieledelsen kontakter markedsføringsmedarbejder på IOB om
hvad der kan lade sig gøre ift. ressourcer og GDPR
1.2.1.2:
• Studieledelsen kigger på hvad der sker på FF1 og FF2 og ser på
om dette er tilstrækkeligt, eller om der skal gøres yderligere ift. information om dette (overgang fra gymnasie til universitet).
• Studieledelse kigger på hvordan man arbejder med opgaveskrivning på uddannelsen
• Fagrådet har et arrangement, som informerer om hvordan de nye
studerende går til den første eksamen på UNI. Studienævnet holder øje med om dette er en succes og vil i så fald opfordre til at arrangementet gentages.
1.3.1.2:
• Forslag om at lave en introduktionsfilm om de enkelte linjer. Denne
kunne bruges både indad og udad.
• Der har været arbejdet med at gøre informationen om valg af linje
på BA bedre igennem de senere år. Tilbagemelding fra dette års
arrangement, som netop er overstået info-møde er at den er blevet
væsentligt forbedret.
• Der er oprettet en særlig gruppe for KA-studerende under fagrådet
mhp. forbedre aktivitet ift. faglige og sociale arrangementer –
gruppen har fungeret godt i år.
Studienævnet/studieledelsen bakker meget gerne op om fagrådet
ifm. sådanne faglige arrangementer da det er vigtigt at denne type
arrangementer er studenterbåret (muligvis med en form for støtte
fra uddannelsen til nogle arrangementer)
Beslutning:
SN og AS udarbejder på baggrund af studienævnets behandling en
handlingsplan.
5. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udSDU har i foråret 2019 udarbejdet en Studiemiljøundersøgelse – SMU
dannelse og under- 2019 for alle uddannelser. Studienævnet skal på baggrund af undervisning (§ 18, stk. 4, søgelsen udarbejde en handlingsplan for begge uddannelser til indnr 1)
sendelse til fakultetet senest den 25. oktober 2019.
De studerende har i undersøgelsen haft mulighed for at tilføje bec) SMU 2019
mærkninger til de enkelte punkter. Disse er ikke tilgængelig for studienævnsmedlemmerne, så studieleder og studiekoordinator vil forud for
mødet kigge bemærkninger igennem. Hvis der skulle være tendenser,
som AS og SN vurderer giver anledning til drøftelse i studienævnet /
handlinger, vil der blive udarbejdet et oplæg til drøftelse.
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Bilag
Skabelon til handlingsplaner
SMU 19 heltid – Udarbejdelse af handlingsplaner
SMU19 Idræt og sundhed BA
SMU19 Idræt og sundhed KA
Opsummering af personlige kommentarer til SMU 2019
Indstilling
Studienævnet drøfter undersøgelserne og udarbejde handlingsplaner
til indsendelse til fakultetet.
Referat:
Studienævnet diskuterede hvilke punkter fra BA der skulle med i en
handlingsplan:
ensomhed - der var en diskussion af om dette var den enkeltes ansvar at gøre noget ved eller om det var uddannelsen,
som skulle gøre noget.
Der er et af modulerne på BA-uddannelsen, hvor dette emne
tages op, men det er undervisernes oplevelse at de studerende ikke deltager i dette. Der var enighed om at de faglige
tutorer skal have fokus på dette i deres grupper. Der var
enighed om at der har været større fokus på emnet i medierne, hvilket sammen med at de studerende bruger lidt færre
timer på uddannelsen, måske kan være medvirkende til at
svarprocenten er steget med 5%-point.
Sammenligne med andre uddannelser på SDU og landsgennemsnit. Indhente erfaringer fra hvad andre måske har gjort.
Faciliteter – studiet arbejder hårdt på at få forbedret studiemiljøet lokalt på idræt. Uddannelsen kan ikke gøre mere for det
– det andet skal være på SDU-niveau.
mulighed for at øge studieintensiteten – stille mere eksplicitte
krav – jv. procent fuldtidsstuderende/tid på studiet.
krænkende adfærd – den skal ned på 0 for alle skal behandle
hinanden ordentligt. Kan vi gøre noget yderligere for at forbedre dette? Studiet arbejder med at nedtone elementer ift.
nøgenhed, så studerende ikke føler noget pres til at gøre noget, som de ikke selv ønsker.
Handlingsplan – KA:
samme som BA – studieintensitet og studiemiljø.
ensomhed – den nye studiestart på KA har formentlig ændret
en del ved dette her. Vi skal holde øje med dette til næste
SMU, da det er forventning (også fra de studerende i studienævnet) om at arbejdet med den nye kandidatstudiestart har
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-

ændret på dette.
Dejligt at det går den rigtige vej – tendenserne er gode.

Beslutning
SN udarbejder forslag til handlingsplan til videresendelse til fakultetet
på baggrund af studienævnets input, som sendes til godkendelse hos
studieledelsen.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udDer blev afholdt statusmøde for uddannelsen den 30. april 2019. På
dannelse og under- baggrund af mødet er der blevet udarbejdet en handlingsplan for det
visning (§ 18, stk. 4, kommende år.
nr 1)
Bilag
d) Statusmøde – 30. Uddannelsesberetning – idræt og sundhed 2019
april 2019.
Indstilling
Studienævnet drøfter om de har kommentarer til handlingsplanen.
Referat af punkt
AS orienterede om statusmødet og den udarbejdede handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt uden kommentarer.
5. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udDer blev afholdt møde i aftagerpanel for idræt og sundhed den 12.
dannelse og under- september 2019.
visning (§ 18, stk. 4, Mødet startede med præsentation af atletikstadion, bygning 39 og
nr 1)
visioner for nationalt fodboldcenter efterfulgt af en rundvisning på
atletikstadion.
e) Aftagerpanelsmøde Medlemmerne i panelet blev derefter præsenteret for oplæg fra 3
– 12. september
studerende om et af de projekter du har været involveret i sammen
2019
med eksterne partnere.
Sidste punkt på mødet var oplæg fra AS om uddannelserne efterfulgt
af en drøftelse med panelet om:
titler på og indhold i den 4 profiler på den nye kandidatuddannelse
panelets opfattelse af idrætsuddannelsens image
Bilag
Bilag 1 – Ny kandidat – opdateret
Bilag 2 – Køreplan ny kandidat
Bilag 3 – Tilvalg
Dagsorden – opdateret
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Nøgletalsnotat 2019 – idræt og sundhed
Referat – 19-09-12
Uddannelsesstatus – idræt og sundhed
Referat:
AS orienterede om mødet og de emner der blev diskuteret:
primært var det den nye kandidatuddannelse, som blev diskuteret. Panelet var positive overfor de 3 specialiseringerne. De
havde forslag til småændringer ift. det tilsendte oplæg til nye
kandidatuddannelse (indhold i profil og profilnavn).
panelet påpegede at det ikke er den studerendes profil, der er
vigtigt ifm. ansættelse – snarere personen og det samlede
indtryk af den studerende og den uddannelsesinstitution, som
den studerende kommer fra
panelet var tilfredse med de studerendes kompetencer
ansættelse af out-reachkoordinator. Uddannelsen afventer
svar på om der kan ansættes en sådan, som kan lave kobling
mellem studerende, aftagere og kommende studerende.
Beslutning
Der var i studienævnet enighed om at panelets ikke kom med kommentarer, som gav anledning til overvejelse om ændring af de eksisterende uddannelser. Der var flere af deres input/kommentarer vedr.
den nye kandidatuddannelse, som vil blive taget med i det videre arbejde, som pt. er blevet udskudt 1 år.
6. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- AS har ifm. afholdelse af Aftagerpanelsmøde den 12. september 2019
velser og fagbeudarbejdet en status over arbejdet med den nye kandidatuddannelse.
skrivelser (§ 18, stk.
4, nr 2)
Bilag
Bilag 1 – Ny kandidat
a) Ny kandidatuddannelse
Indstilling
Studienævnet drøfter det foreløbige indhold.
Referat:
Udkastet er blevet sendt til styregruppemødet i fredags og har efterfølgende været drøftet på et forskningsledermøde i mandags. Det er
på den baggrund blevet besluttet at udsætte kandidatuddannelsen til
start i 2021.
Enighed om at det skal meldes ud til alle både studerende og undervisere og andre relevante parter.
Det skal afklares om der evt. er nogen af de påtænkte moduler fra den
nye kandidatuddannelse, som kan prøves af i E20/F21.
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AS bad om studienævnets input til følgende ift. det videre arbejde:
fjernelse af videnskabsteori og metoder ud
o ET gør opmærksom på at læring om læsning af artikel bør være inkluderet i et af de obligatoriske fag på
KA
samarbejde med TEK om profil er desværre ikke muligt i den
form man tidligere har tænkt – men med den ekstra tid, så er
der mulighed for at arbejde yderligere med dette
o studienævnet enig i at dette vil være en god ide.
brug af ordet ledelse er dette det korrekte / signalerer det det
rigtige.
o studienævnet diskuterede dette og kom med forslag
om at erstatte dette med Management.
specialiseringsnavn – Kultur og fritid.
o der var ikke nogen specifikke kommentarer til navnet
– men der er tid til at overveje yderligere med den
ekstra tid.
Fysisk aktivitet og sundhed
o tilbagemelding at der bør være mere fokus på den
naturvidenskabelige vinkel
Den overordnede tilbagemelding fra studienævnet er at forslaget ser
godt ud og at det er ærgerligt at uddannelsen ikke er klar til start 2020.
Studienævnet indstiller til styregruppen at det bliver i september 2021.
Beslutning
Studieledelsen sikrer at udsættelsen meldes ud til studerende (BB) og
undervisere / andre relevante parter (mail/nyhedsbrev) snarest muligt.
Det skal i projektgruppe afklares om evt. afprøvning af nye moduler i
E20/F21.
5. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- Der er krav om at studerende skal have mulighed for at deltage i omvelser og fagbeprøve senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære eksamen.
skrivelser (§ 18, stk. Dette kolliderer med studiets praksis ifm. omprøver for manglende
4, nr 2)
beståelse af prøver med 80% deltagelse. Der har igennem et stykke
tid været arbejdet med at udarbejde en ansøgning til SDU om fritagelb) Fritagelse for afse fra dette krav.
holdelse af omprøver
Referat
Annemari orienterede om denne problematik og det udarbejdede notat
til brug for ansøgning til Uddannelsesjuridisk team – SDU.
Studienævnet diskuterede problemstillingen og var bekymrede for at
åbne op for at praktisk tilstedeværelse generelt kunne erstattes af en
opgave. Studienævnet ønskede at procentsatsen skulle hæves fra
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60% til 70%.
Beslutning
Efter ændring af procentsatsen fra 60 til 70 kunne studienævnet godt
godkende notatet.
SN sikrer videreformidling til fakultet og Uddannelsesjuridisk team
6. 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:
ændring af prøveform (3)
ændring af undervisningstilmelding (2)
afmelding af fag (3)
særlige prøvevilkår (2)
ekstraordinær eksamen (1)
udsættelse af førsteårsprøve (1)
forhåndsgodkendelse af ITT (1)
startmerit (3)
forhåndsgodkendelse (2)
Afslag:
-

ændring af prøveform (1)
udvidelse af speciale (1)
startmerit (3)
forhåndsgodkendelse (4)

Afventer yderligere dokumentation:
ændring af ITT
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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.
Referat af punkt

Med venlig hilsen

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator – idræt og sundhed
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