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Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

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

Annemari Svendsen

Bilag
Dagsorden 19-11-18
Referat af punkt:
Godkendt.

2. Godkendelse af re- Bilag
ferat fra mødet den Referat – 19-10-09
Referat af punkt
Godkendt.
3. Orienteringspunkt: Ny KA-studieordning
a) studieleder
Studielederen orienterede om at startdato for nye KA-studieordning foreløbig er blevet udsat til september 2021. Arbejdet med studieordningen vil blive genoptaget i januar 2020 iht. den godkendte procesplan.
En af de punkter der skal arbejdes yderligere med, er en styrkelse af
specialiseringerne.

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

b) studiekoordinator Valg 2019
Der er kun indleveret en valgliste til studienævn for idræt, så der er
fredsvalg.
De nuværende studienævnsrepræsentanter fortsætter i 2020.
Studerende, som var indskrevet på internt tilvalg var i år ikke på valglisten. Dette blev hurtigt rettet op efter henvendelse til valgsekretariatet.
SN har noteret at det skal undersøges om fejlen er vendt tilbage ved
udskrivelse af næste års valg.
Info om særlige prøvevilkår
Der er blevet udarbejdet en ny hjemmeside om særlige prøvevilkår
under fanen Undervisning og eksamen.
c)

studerende

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
BL2 Friluftsliv og erfaringsbaseret læring i naturen, del 1
a) Evalueringer og
Tilpasset fysisk aktivitet, træning og idræt
handlingsplaner
Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes
Referat af punkt - BL2 Friluftsliv og erfaringsbaseret læring i naturen,
del 1
Handlingsplan blev godkendt.
Referat af punkt - Tilpasset fysisk aktivitet, træning og idræt
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet
Handlingsplanen blev godkendt efter yderligere information fra modulansvarlig.
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5. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har gennemført en Dimittendnelse og undervis- undersøgelse på idrætsuddannelsen. Evalueringen gennemføres
ning (§ 18, stk. 4, nr hvert andet år og sendes til dimittender, som er dimitteret 1-2 år før
1)
udsendelse. Det er således ikke nyligt dimitterede studerende, som
evalueringen bliver sendt til.
b. Dimittendundersø- Undersøgelsen for specialiseringen i idræt og sundhed er udsendt til i
gelse – 2019
alt 257 og blevet besvaret af 91, hvilket giver en svarprocent på 35%.
Ift. specialisering i konkurrence- og eliteidræt er undersøgelsen udsendt til 33 og besvaret af 12, svarende til svarprocent på 36%.
Bilag
• Dimittendundersøgelse – idræt 2019
• Behandling af dimittendundersøgelse på studienævnsmøde efterår
2019
• Guideline Dimittendundersøgelser SUND
• Bilag 1 Spørgeramme model A-B-C-Eliteidræt
• Bilag 3 Handleplansskabelon
Indstilling
Studienævnet drøfter undersøgelsen og udarbejder på den baggrund
en handleplan til brug for den kommende uddannelsesberetning.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede de 2 undersøgelser og var enige om at det
er en god evaluering bl.a. fordi der var mange informationer i undersøgelsen som kan bruges i arbejdet med uddannelserne – bl.a. ift. den
nye kandidatuddannelse.
Beslutning
Det blev besluttet at arbejde videre med følgende punkter:
undersøgelse af om vægtningen mellem gruppeprøver og individuelle prøver er den rette
mulighed for praktikforløb på KA-uddannelsen i form af et
selvvalgt emne på 15 ECTS
forsøg med indførelse af carrier management skills på KA-uddannelsen fra E20 (afhængig af ressourcer)
undersøgelse af karriereveje for prof.bachelorer 2-4 år efter
dimission
AS og SN udarbejder på baggrund af studienævnets behandling en
handlingsplan.
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6. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- I studieordningen for kandidatuddannelsen i idræt og sundhed fremgår
velser og fagbeat studerende, som er indskrevet på en 2-fagskandidatuddannelse
skrivelser (§ 18, stk.skal have 1 valgfag på 15 ECTS fra den konstituerende valgpakke.
4, nr 2)
Der er en del af disse studerende, som søger om dispensation til at få
lov til at følge faget Idræt og læring fra den valgfri pakke eller om fora) Konstituerende
håndsgodkendelse af fag fra andre fakulteter, som er specielt tilrettevalgfag for stude- lagt til studerende, som skal være undervisere.
rende på en 2-fags Det bør derfor overvejes om der kan udarbejdes en positiv liste over
kandidatuddanfag, som kan give dispensation, så denne type ansøgninger kan benelse.
handles administrativt.
Indstilling
Studienævnet overvejer oprettelse af en positiv liste, som vil blive administreret og offentliggjort af studiekoordinator pba. studienævnsgodkendelser.
Referat af punkt
Der var i studienævnet enighed om at hvis det er muligt iht. uddannelsesbekendtgørelsens krav om konstituerende elementer at ændre studieordningen, så der er valgfrihed mellem et konstituerende og et
valgfrit element, så ønskes studieordningen ændret i henhold til dette.
Hvis ikke det er muligt, så ønskes der pba. af studienævnets behandling af individuelle ansøgninger i studienævnet oprettet en oversigt
over moduler, som kan forhåndsgodkendes. Oversigten oprettes og
vedligeholdes af studiekoordinator.
Beslutning
SN undersøger regelgrundlaget ift. konstituerende fagelementer og effektuerer studienævnets beslutning iht. dette.
Informerer på næste studienævnsmøde hvad resultatet blev.
b)

Revision af TS6 - Sagsfremstilling
Idræt og træning i De modulansvarlige for TS6 har arbejdet med en revision af modulet
den sundhedsfrem- og indsendt et forslag til behandling i studienævnet.
mende praksis
Bilag
Forslag til revision af studieguide for TS6 med track changes
Indstilling
Studienævnet diskuterer det fremsendt forslag og vurderer om dette
kan godkendes.
Referat af punkt
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AS orienterede om at der på Fysisk aktivitet-linjen har været arbejdet
en del med at få linjens moduler til at hænge bedre sammen. Et af resultaterne er indsendte ønske om ændring af modul TS6.
Studienævnet gennemgik det indsendte forslag. Eksamen i modulet vil
ændres til:
mundtlig prøve – B/IB – 1 ECTS – intern censur
skriftlig prøve – 7-trinsskala – 4 ECTS intern censur
Beslutning
De ønskede ændringer blev godkendt pr. 1. februar 2020 med tilføjelse om at en enkelt sætning i Formål skulle omformuleres og snarest
muligt indsendes til SN, som opdaterer.
7. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling:
stk. 4, nr 5)
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har implementeret et nyt Sagsog ansøgningsadministration system (SAGA) til behandling af studena) Brug af SAGA
teransøgninger til studienævnene. Fremover vil studenteransøgningerne derfor ikke bliver fremlagt på SharePoint.
De enkelte medlemmer af studienævnet kan finde de aktuelle ansøgninger via SAGA.
Der vil fortsat blive lagt en Oversigt over ansøgninger på SharePoint.
Bilag
Udtalelse fra juridisk afdeling vedr. observatører
Indstilling
Studienævnet diskuterer den hidtidige praksis ift. afholdelse af formøde og beslutter en ny fremtidig praksis.
Referat af punkt
SN orienterede om systemet og de fordele og begrænsninger, som
dette har.
Det blev samtidig diskuteret om praksis med afholdelse af formøde
om ansøgninger skal fortsætte.
Beslutning
Det blev besluttet at der ved det næste studienævnsmøde ikke afholdes formøder for at se om det har en væsentlig virkning på tidsforbruget ifm. studienævnets behandling af ansøgninger.
Studienævnet har et stort ønske om at vicestudieleder og faglige vejledere kan få adgang til SAGA.
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b) Høring vedr. nye
Sagsfremstilling
studieordninger fra Studienævnet har fået tilsendt ny studieordning for bachelor- og kandiAU
datuddannelsen i idræt fra Aarhus Universitet til høring. Studienævnet
bedes komme med evt. kommentarer senest den 21. november 2019.
Bilag
Info om høring – studieordninger – AU
Overblik over studieforløb
Studieordning for bachelortilvalget i idræt
Studieordning for bacheloruddannelsen i idræt
Studieordning for kandidattilvalget i idræt
Studieordning for kandidatuddannelsen i idræt
Indstilling
Studienævnet drøfter om de har kommentarer til den fremsendte høring.
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede det fremsendte forslag
Drøftelsen gav anledning til overvejelser om navngivning af uddannelsen/profiler ifm. arbejdet med den nye kandidatuddannelse.
Beslutning
Studienævnet havde ikke kommentarer til høringen. SN giver besked
til fakultetet.
SN undersøger om ønske om navneændring skal godkendes på SDU
eller om det skal helt til akkrediteringssystemet.
8. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr 4)
a)

Behandling af ansøgninger

Sagsfremstilling:
Alle ansøgninger er tilgængelige for studienævnets medlemmer i
SAGA.
På SharePoint ligger en oversigt over alle ansøgning.
Der er yderligere en ansøgning som drejer sig om dispensation fra
indgangskrav til speciale. Da den studerende først bliver genindskrevet pr. 1. februar 2020, ligger hans ansøgning på SharePoint.
Bilag
De aktuelle ansøgninger ses via SAGA
Frederik Arildsen – start på speciale
Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.
Referat af punkt
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger.
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Beslutning:
Imødekommelser:
Afmelding af eksamen (2)
Udsættelse af gennemførselstid (1)
Ændring af prøveform (2)
Særlige prøvevilkår (3)
Forhåndsgodkendelse (2)
Valgfag fra valgfri pakke (3)
Indgangskrav til speciale (1)
Afventer yderligere dokumentation:
4. prøveforsøg (2)
Afmelding af eksamen (1)
b) Sager siden sidst

Indstilling
Studienævnsmedlemmerne orienterer sig i de behandlede sager.
Sagsfremstilling
Oversigt over ansøgninger, som er formands-/adm. behandlet siden
sidste møde fremgår af SAGA.
Bilag
Oversigt over sager, som er behandlet siden sidste møde.
Indstilling
De behandlede sager tages til efterretning af studienævnet.
Referat af punkt
De behandlede sager blev taget til efterretning.

Annemari Svendsen
Studieleder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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