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T 6550 2975

Afbud fra
Mødeleder

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

Studienævnsformand Annemari Svendsen

Bilag:
Dagsorden – 19-12-16
Referat af punkt
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af
referat fra mødet
den

Bilag:
Referat 19-11-18
Referat af punkt
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Orienteringspunkt: Afslag på ansøgning om alternative prøveformer.
a) studieleder
Referat af punkt
SDU har givet afslag på dette. Studieledelsen og uddannelsen arbejder videre med sagen. AS har indkaldt forskellige faglige personer til
nogle indledende drøftelser inden dette diskuteres på et kommende
studienævnsmøde.
Studienævnet hører nærmere snarest muligt.

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

b) studiekoordinator Forslag til mødedatoer – 2020
SN sender indkaldelser ud hurtigst muligt.
Konstituerende valgfag for studerende på en 2-fags kandidatuddannelse.
Referat af punkt
Der afventer afklaring på dette – kommer formentlig inden første møde
i januar 2020.
Ændring af adgangskrav – BA
Der er nu kommet svar på ansøgning om ændring i adgangskrav - BA
Idræt og sundhed. Det blev et afslag. Afslaget er begrundet i at SDU
dels ikke har hørt de andre universiteter om dette og dels i at de meget få gymnasier, som har de aktuelle adgangskrav, har det som en
forsøgsordning.
Bilag:
Svar på ansøgning om ændring i adgangskrav - BA Idræt og sundhed
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
IN4 Idrætspraksis og udvikling af bevægelseskoncepter
a) Evalueringer og
BL5 Læring II Teknisk dygtiggørelse og feedback
handlingsplaner
FF1 Boldspil og teamudvikling
FF8 Energiomsætning
TS3 Sundhedstjek og effektmål
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes.
IN4 Idrætspraksis og udvikling af bevægelseskoncepter – referat af
punkt
Det er en flot evaluering
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
BL5 Læring II Teknisk dygtiggørelse og feedback – referat af punkt:
Studienævnet diskuterede den indsendte handlingsplan. På baggrund
af evalueringen og tilbagemelding fra en af studenterrepræsentanterne var der enighed om at indledningen på modulet skulle forbedres så
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de studerende forstår skal der skal ske i modulet og hvilke eksamenskrav der er.
Studienævnet foreslår underviserne at udvikle modulet ved at indkalde
studerende fra de 2 grupper, som de studerende er delt i til et interview.
Derudover skal der ske en afstemning ift. modulets omfang med modulerne FF8 og BL2.
Beslutning
AS taler med underviserne om de forskellige punkter.
Handlingsplanen blev på den baggrund godkendt.
FF1 Boldspil og teamudvikling – referat af punkt:
Studienævnet havde ikke nogen kommentarer til evalueringen.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt.
FF8 Energiomsætning – referat af punkt:
Studienævnet talte om muligheden for at få tilknyttet instruktorer til
modulet for at få øget antallet af holdtimer.
Beslutning:
AS vil ved lejlighed tage en drøftelse af ovenstående med de fagansvarlige.
Handlingsplanen blev godkendt.
TS3 Sundhedstjek og effektmål – referat af punkt
Studienævnet havde ikke nogen kommentarer til evalueringen.
Beslutning:
Handlingsplanen blev godkendt uden kommentarer.

4. Kvalitetssikring og Der skal følges op på nedenstående handlingsplaner:
-udvikling af udDelpolitik 1
dannelse og under- Dimittendundersøgelse - praktikforløb
visning (§ 18, stk. 4, Evaluering af hele uddannelsen
nr 1)
Handlingsplan – SMU 2019 – præsentation af denne.)
b) Opfølgning på di- Referat af punkt:
verse handlingsPunktet flyttes til næste møde
planer (evaluering
af hele uddannel-
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ser, statusmøde, aftagerpanelsmøde,
dimittendundersøgelse)
5. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- Der er på uddannelserne i idræt og sundhed (specielt BA) en del lævelser og fagberingsprøver som har et omfang på 0 ECTS.
skrivelser (§ 18, stk. Da ECTS er et udtryk for arbejdsomfang giver brug af 0 ECTS-prøver
4, nr 2)
ikke et retvisende billede af den arbejdsmængde de studerende bruger ifm. de enkelte læringsprøver.
a) Læringsprøver med
0 ETS
Bilag:
Brev af 9. november 2015
Indstilling
Studienævnet beslutter at brugen af 0 ECTS-prøver vil blive udfaset
snarest muligt, dvs. at efterårsfag bliver opdateret i starten af 2020 og
forårsfagene i løbet af april 2020.
Referat af punkt
SN orienterede om denne problematik og der var en diskussion i studienævnet om de forskellige implikationer det ville/kunne få i de enkelte moduler, med en større vægtning til læringsprøver/aktiv deltagelse.
Punktet tages op i foråret i sammenhæng med omprøveproblematikken.
Beslutning
Det blev besluttet at tage punktet om Læringsprøver / aktiv deltagelse
med på næste møde.
b)

Projektorienteret
forløb - KA

Projektorienterede forløb på KA-uddannelsen i form af et selvvalgt
emne på 15 ECTS
Det blev på sidste studienævnsmøde besluttet at det fremover skal
være muligt for KA-studerende at vælge et projektorienteret forløb i
form at et selvvalgt emne på 15 ECTS. De faglige vejleder udarbejder
et forslag til behandling.
Bilag
Projektorienterede forløb på KA-uddannelsen i form at et selvvalgt
emne
Referat af punkt
ET orienterede om at de faglige vejledere har haft møde med RIO og
på den baggrund udarbejdet et notat, som de gerne vil have ’trykprø-
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vet’ hos nogle studerende før det kommer til studienævnet til endelig
behandling.
Der var i studienævnet enighed om at det var et godt udkast de faglige
vejledere havde udarbejdet.
Beslutning
Endeligt udkast indsendes til behandling i studienævnet af de faglige
vejledere, så snart det har været til høring hos nogle studerende.
c)

Ændring af TS5

Karen Søgaard forlod
mødet.

Sagsfremstilling
I forbindelse med opdatering af studyguides til foråret har den modulansvarlige for TS5 ønsket at ændre i formålet.
Der ønskes en ændring fra:
• Formålet er at give den studerende indsigt i de basale fysiologiske
mekanismer bag de væsentligste komponenter for en aktiv livsstil,
og hvordan de hver for sig og samlet kan påvirke den samlede
sundhedsprofil.
Til:
• Formålet er at give den studerende indsigt i komplekse interventioner, der har til formål at ændre forskellige livsstile og sundhedsrelaterede adfærdsmønstre (f.eks. fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og ernæringstilstand), og hvordan de hver for sig og samlet
kan påvirke den samlede sundhedsprofil
Bilag
Ændring af studieordning – TS5
Indstilling
Studienævnet diskuterer om de kan godkende den ønskede ændring.
Referat af punkt:
Studienævnet havde ingen indvendinger mod de ønskede ændringer.
Beslutning
Ændringerne blev godkendt.

d) Ændring af studie- Sagsfremstilling
ordning – IN8
På sidste studienævnsmøde besluttede studienævnet at de ikke kunne godkende det indsendte forslag til ændring af prøveform i IN8. De
modulansvarlige blev bedt om at komme med en ændring af forslaget,
som er vedlagt som bilag.
Forslaget betyder at eksamensformen i faget ændres til:
• Læringsprøve:
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•
•

Mundtlig prøve på baggrund af gruppearbejde – 1 ECTS – B/IB

Afsluttende prøve:
• Skriftlig individuel prøve med centralt formuleret problemstilling.
Ekstern censur – 7-trinsskala.

Bilag
Ændring af studieordning- IN8
Indstilling
Studienævnet diskuterer om det reviderede forslag kan godkendes.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede det indsendt forslag.
Beslutning
Studienævnet godkendte forslaget. SN undersøger om det er muligt at
få det igennem til F20.
6. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling
stk. 4, nr 5)
På sidste studienævnsmøde diskuterede studienævnet – på baggrund
af en høring fra AU om deres nye bachelor- og kandidatuddannelse –
a) Overvejelser om
hvorledes proceduren er ift. et evt. ønske om ændring af navn på
navneændring på kandidatuddannelsen.
kandidatuddannel- SN har undersøgt dette og uddannelsen kan – 1 gang om året – indsen
sende ansøgning til ministeriet, hvis man har ønske om ændring af
bl.a. navn på uddannelse. Studieledelse/-koordinator vil automatisk få
tilsendt materiale fra Studieservice om dette i maj/juni måned.
Referat af punkt:
SN orienterede kort om dette.
Der var i studienævnet enighed om at disse overvejelserne tages med
i arbejdet med den nye kandidatuddannelse.
Beslutning
Der gøres ikke yderligere i sagen.
7. 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 indkommet 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.
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Bilag
De aktuelle ansøgninger ses via SAGA
Thomas van Elst – ansøgning om dispensation
Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.
Beslutning:
Imødekommelser:
udsættelse af afleveringsfrist (1
forhåndsgodkendelse af sidefag (2
4. prøveforsøg (3
udsættelse af specialeperiode (1
ændring af prøveform (4
ændring af valgfag (2
afmelding af eksamen (3
ekstraordinær eksamen (1
ændring af studielinje (1
deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (1
særlige prøvevilkår (1
startmerit (1
ændring af eksamenstidspunkt (12
Afslag:
adgangskrav speciale (1)
startmerit (3
b) Sager siden sidst

Sagsfremstilling
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
Sagerne blev taget til efterretning.
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Annemari Svendsen
Studienævnsformand

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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