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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Bilag:  

Dagsorden – 20-09-02 

2. Godkendelse af 

referat fra mødet 

den 

Bilag: 

Referat – 20-06-24 

3. Orienteringspunkt: 

a) studieleder 

Læringsprøver med 0 ECTS / omprøver i praktiske fag 

AS orienteret om status på dette punkt.  

b) vicestudieleder  

Dagsorden 

Emne  Møde i studienævn for idræt og sundhed 

Dato og tidspunkt  2. september 2020 kl. 13.00 – 16.00.  

Sted  Online via ZOOM 

Inviterede  Annemari Svendsen (AS) 

Karen Søgaard (KS) 

Søren Andkjær (SA) 

Studerende Niclas Vellier Nyegaard (NVN) 

Studerende Charlotte Juul (CJ) 

Studerende Eva Berthelsen Schmidt (EBS) 

Vicestudieleder Thomas Bredahl (TB) 

Faglig vejleder Morten Merhøj Mose (MMM) 

Faglig vejleder Emma Fredskild Høvighoff (EFH) 

Faglig vejleder Louise Pedersen Mose (LPM) 

Afbud fra   

Mødeleder  Studienævnsformand Annemari Svendsen 

 

Links til materiale Mødemateriale, dagsorden og referat: SharePoint 

Ansøgninger: SAGA via Google Chrome, Edge eller Firefox. 

Studerende skal logge ind på SAGA via Anyconnect VPN, som kan 

tilgås via: https://any.sdu.dk  

https://syddanskuni.sharepoint.com/sites/Sund_issn/SitePages/Home.aspx
saga.sdu.dk
https://any.sdu.dk/


 

 Side 2 

c) studiekoordinator Orientering om valg 

Der afholdes valg til studienævn den 24. november og 25. november 

2020 for valggruppe III (studerende).  

 

Der er frist for indlevering af kandidatlister er den 9. november 2020 

kl. 12.00. Yderligere information om valg vil løbende blive opdateret 

på Valg på SDU.  

 

Orientering om eksamensklager 

Fakultetet har behandlet 2 eksamensklager om speciale. De stude-

rende har begge fået medhold i deres klager og er på den baggrund 

blevet tilbudt en ombedømmelse af specialet.  

 

d) studerende  

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr 1) 

 

a) Evalueringer og 

handleplaner 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner til behandling fra 

nedenstående moduler. 

 

Bilag 

BL2 Friluftsliv og erfaringsbaseret læring i naturen, del 1 

Idræt og læring 

IN2 / TS2 Udvikling af sundhedsfremmende indsatser 

Project Governance og projektmedarbejderen som konsulent 

Project Governance and high performance 

VF3 – aktivt udeliv – praksis, teori og udvikling 

Best practice in childhood 

TS7 Sundhedsprojekter i praksis 

FF6 Iltoptagelse og kredsløbstræning 

VF1 Teamudvikling og sportspsykologi 

FF7 Videnskabsteori, etik og akademisk håndværk 

VF2 – Idræt som middel til inklusion og trivsel 

 

Indstilling 

Studienævnet behandler de indkomne handleplaner og diskuterer om 

disse kan godkendes.  

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr 1) 

 

Sagsfremstilling 

Evalueringsskemaer til særlige elementer er nu blevet udarbejdet og 

er hermed klar til studienævnets godkendelse. 

 

Bilag  

Evalueringsspørgsmål_bachelorprojekt 

https://mitsdu.dk/da/studieliv/studenterpolitik/valg


 

 Side 3 

b) Evaluering af sær-

lige elementer 

 

Evalueringsspørgsmål_Elitemiljøer 

Evalueringsspørgsmål_PEP 

Evalueringsspørgsmål_Selvvalgt emne_projektorientert forløb 

Evalueringsspørgsmål_speciale 

 

Indstilling 

Studienævnet godkender forslagene, så de kan blive taget i brug ifm. 

efterårets evaluering.  

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr 1) 

 

c) Evaluering af hele 

uddannelser 

 

Sagsfremstilling 

Der er i juni 2020 foretaget studenterevaluering af hele uddannelser 

på BA og KA.  

Resultatet af evalueringerne skal behandles i studienævnet og der 

skal efterfølgende udarbejdes en handlingsplan. 

Svarprocenten på BA var 19% og på KA 34%.  

 

Bilag 

F20 Idræt BA (Med kommentarer) 

F20 Idræt BA (Uden kommentarer) 

F20 Idræt KA (Med kommentarer) 

F20 Idræt KA (Uden kommentarer) 

 

Indstilling 

Studienævnet diskuterer de evalueringer og udarbejder på den bag-

grund en handleplan 

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr 1) 

 

d) Studieintensitet 

 

Sagsfremstilling 

På studienævnsmødet i juni 2020 orienterede fakultetets analyse- og 

kvalitetskonsulent Christian Grud om fokus på studerendes studiein-

tensitet i SDU´s rammekontrakt og Uddannelseszoom, hvor tallene 

hentes.  Derudover orienterede han om at der i den kommende tid vil 

blive arbejdet videre i studielederkredsen med studieintensitet. 

Konklusionen på studienævnets drøftelse blev at det vil være godt at 

starte med at diskutere begrebet ’aktiv studerende’ med de studeren-

de på uddannelserne i forskellige fora (studiestart og måske på nogle 

af de første moduler på kandidater).  

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter hvorledes det videreforløb vedr. dette punkt skal 

foregå.  

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

Sagsfremstilling 

Fakultetets kvalitets- og udviklingskonsulent har fremsendt diverse 

information til brug ifm. behandling af årets delpolitikker: 

- Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/


 

 Side 4 

nr 1) 

 

e) Behandling af del-

politikker – efter-

året 2020 

 

undervisning 

- Delpolitik for overgang til job og karriere 

 

Bilag 

Behandling af delpolitik 6 og 8 i studienævnet 

Bilag 6 – skema-6 

Bilag 8 – skema-8 

Bilag 9 – handleplan 

Guideline behandling af delpolitikker 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter om materiale ændret ved studienævnets beslut-

ning fra den 11. maj 2020 om at Delpolitik for tilrettelæggelse og ud-

vikling af uddannelse og undervisning skal behandles på studie-

nævnsmødet den 21. oktober 2020 og Delpolitik for overgang til job og 

karriere skal behandles på mødet den 23. november 2020.  

 

5. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

 

a) Justeret køreplan 

for arbejdet med 

omlægning af kan-

didatuddannelsen 

  

Sagsfremstilling 

AS har fremsendt en køreplan for den ny kandidatuddannelse til drøf-

telse i studienævnet. 

 

Bilag 

Køreplan ny kandidat 2021 

 

Indstilling  

Studienævnet drøfter den fremsendte køreplan 

6. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

 

b) Adgangskrav til 

kandidatuddannel-

sen 

 

Sagsfremstilling 

AS og SN er på baggrund af behandling af ansøgninger til kandidat-

uddannelsen blevet enige om at det var hensigtsmæssigt at tage en 

diskussion af adgangsgrundlaget til uddannelsen op til revision.  

Er det stadig de rette uddannelser, som giver adgang? 

Hvis studienævnet ønsker at ændre på adgangsgrundlaget til uddan-

nelsen, skal dette varsles 1 år forud for studiestart.  

SN har forespurgt Uddannelsesjura og registratur om det er muligt at 

lave et adgangskrav, som kombinerer en prof.bacheloruddannelse / 

bacheloruddannelse med en uddannelse fra Paul Petersens idrætsin-

stitut. Dette er ikke muligt, så ansøgere til kandidatuddannelsen, skal 

udelukke vurderes på deres bacheloruddannelse. Den mulighed der 

er i bekendtgørelsen for at kunne optage studerende pba. andet 

grundlag, gælder kun for ansøgere, som ikke har en BA/PBA.  

 

Bilag 

Klage over afslag på KA i idræt 



 

 Side 5 

Link til faglig vurdering 

 

5. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr 2) 

 

c) Litteraturgennem-

gang i studieord-

ninger 

 

Sagsfremstilling 

AS har på opfordring gennemset beskrivelsen i vores studieordninger 

for BA-projekt og speciale og har på den baggrund udarbejdet forslag 

til justeringer. 

 

Bilag 

Litteraturgennemgang i studieordninger 

 

Indstilling 

Studienævnet godkender de justeringerne 

6. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

 

a) Notat vedr. bevæ-

gelsesmønstre 

Sagsfremstilling 

Christian Grud, som deltog på sidste studienævnsmøde, har frem-

sendt et opdateret notat med studienævnets kommentarer fra mødet 

den 24. juni 2020 til godkendelse 

 

Bilag 

20200624 Studienævnets kommentarer 

 

Indstilling 

Studienævnet vurderer om de har kommentarer til CG’s opsummering.  

7. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

 

a) Behandling af an-

søgninger 

Sagsfremstilling: 

Alle ansøgninger er tilgængelige for studienævnets medlemmer i SA-

GA.  

På SharePoint ligger en oversigt over alle ansøgning. 

 

Bilag 

De aktuelle ansøgninger ses via SAGA 

 

Indstilling 

De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.  

 

b) Behandlede 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 
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De behandlede sager vises via SAGA 

 

Indstilling 

De behandlede sager tages til efterretning af studienævnet.  

 

8. Eventuelt 

 

a)  

 

 

 

 

Annemari Svendsen   Susanne Nicolaisen 

Studienævnsformand   Studiekoordinator 


