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Annemari Svendsen

Afbud fra
Mødeleder

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

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

Bilag:
Dagsorden 20-01-23
Referat af punkt:
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af re- Bilag:
ferat fra mødet den Referat – 19-12-16
Referat af punkt:
Referatet blev godkendt.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Der er indkommet evalueringer og handleplaner til behandling fra nenelse og undervis- denstående moduler.
ning (§ 18, stk. 4, nr
1)
Bilag
FF2 Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer
a) Evalueringer og
Sportspsykologi og talentudvikling
handleplaner
Videnskabsteori og forskningsmetoder

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

Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handlingsplaner og diskuterer
om disse kan godkendes.
Referat af punkt - FF2 Aktivitetsudvikling og bevægelsesmiljøer – E19
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Sportspsykologi og talentudvikling – E19
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt med tilføjelsen om at underviserne
næste gang der evalueres bedes gøre dette i undervisningstidspunktet, så der er mulighed for en højere svarprocent.
Referat af punkt - Videnskabsteori og forskningsmetoder – E19
Studienævnet drøftede handleplanen, som de ikke fandt fyldestgørende ift. inddragelse af de studerende forslag/kommentarer til forbedringer.
Beslutning
Handleplanen blev ikke godkendt, så de fagansvarlige bliver bedt om
en opdateret handleplan, hvor der kommenteres på studerende forslag/kommentarer om forbedringer.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Studienævnet har i løbet af 2019 udarbejdet forskellige handlingsplanelse og undervis- ner, som kræver opfølgning.
ning (§ 18, stk. 4, nr Det drejer sig om:
1)
• Delpolitik 1
• Dimittendundersøgelse
b) Opfølgning på di- • Evaluering af hele uddannelsen BA/KA
verse handlingsplaner (evaluering af AS og SN har på baggrund af studienævnets behandling af Studiemilhele uddannelser, jøundersøgelsen 2019 på studienævnsmødet den 9. oktober 2019 efstatusmøde, afta- ter aftale udarbejdet en handleplan, som hermed fremlægges til oriengerpanelsmøde, di- tering.
mittendundersøgelse)
Bilag
• Handleplan – delpolitik 1 – oktober 2019
• Handleplan – dimittendundersøgelse – 2019
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•
•
•

Handleplan – evaluering af hele uddannelser – BA – 2019
Handleplan – evaluering af hele uddannelser – KA – 2019
Handleplan – SMU 2019

Indstilling
Studienævnet laver status på handleplanerne og tager stilling til om de
er de aktuelle punkter er opfyldt.
Referat af punkt - handleplan – delpolitik 1 – oktober 2019
Studienævnet gennemgik handleplanen punkt for punkt og tilføjede
status på de aktuelle punkter i handleplanen.
Beslutning
Handleplanen drøftes igen på studienævnsmødet i april 2020 ift. punkterne:
• 1.2.1.1
• 1.2.1.2
Ift. opfølgning på punkt 1.3.1.2 så blev det besluttet at dette tages
med i den kommen uddannelsesberetning
Referat af punkt – handleplan – dimittendundersøgelse – 2019
Studienævnet gennemgik handleplanen punkt for punkt og tilføjede
status på de aktuelle punkter i handleplanen.
Beslutning
Handleplanen drøftes igen i april 2020 ift. punkterne:
• vægtning mellem gruppeprøver og individuelle prøver. TB udarbejder til dette en oversigt over fordelingen på uddannelserne
• afklaring af karriereveje/karrierevejledning (status for ansættelse af
out-reach koordinator)
• praksiserfaring
Referat af punkt - handleplan – evaluering af hele uddannelser – BA –
2019:
Studienævnet gennemgik handleplanen punkt for punkt og tilføjede
status på de aktuelle punkter i handleplanen.
Beslutning:
Handleplanen drøftes igen i april 2020 ift. punkterne:
• tydelighed ift. jobmuligheder
• feedback
Referat af punkt - handleplan – evaluering af hele uddannelser – KA –
2019:
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Studienævnet gennemgik handleplanen punkt for punkt og tilføjede
status på de aktuelle punkter i handleplanen.
Beslutning:
Handleplanen drøftes igen i april 2020 ift. punkterne:
• feedback. TB udarbejdet til dette en oversigt over feedbackformerne på uddannelserne.
Referat af punkt - handleplan – SMU 2019
Studienævnet drøftede handleplanen.
Beslutning:
Studienævnet tog handleplanen til efterretning.
Handleplanen drøftes igen i slutningen af februar 2020 ift. punkterne:
• Trivsel
• Studieaktivitet
5. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- På studienævnsmødet i december 2019 besluttede studienævnet at
velser og fagbepunktet om læringsprøver med 0 ECTS / udbydelse af omprøver
skrivelser (§ 18, stk.skulle med på dette møde.
4, nr 2)
Der har nu været afholdt et møde med deltagelse af en gruppe af undervisere fra de praktisk-pædagogiske fag. Et af konklusionerne fra
a) Læringsprøver med mødet blev et forslag om at afskaffe aktiv deltagelse på studielinjerne.
0 ETS / omprøve- Derudover skal der udarbejdes en plan for ændring/afskaffelse af 0problematik
ECTS-moduler samt tages stilling til hvorledes der på de resterende
læringsprøver kan blive udbudt en omprøve.
Bilag
Indstilling
Studienævnet drøfter problematikken.
Referat af punkt:
TB og AS har afholdt møde med undervisere fra de praktiske moduler
(halvdelen af alle indbudte deltog i mødet). På mødet var der enighed
om at indstille til studienævnet at:
• aktiv deltagelse afskaffes på studielinjerne og erstattes af andre typer af evaluering
• fastholde aktiv deltagelse (A-prøven) og så tilbyde en B-prøve,
som re-eksamen – for at forbedre/fastholde studiemiljøet for alle
studerende.
Studienævnet diskuterede indstillingen, som de ikke var enige i pga.
en bekymring for at arbejdsmængde for de studerende vil sige i større
eller mindre grad. Der var større tilslutning til fastholdelse af aktiv
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deltagelse i alle fag og tilbud om en B-prøve til de studerende som ønsker at gå til re-eksamen.
Forslag til ændring af evalueringsformer for efteråret fag kommer snarest fra studieledelsen.
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 ’trykprøvet’ 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.
Referat af punkt
Studienævnet var enige om at det er en god og brugbar vejledning,
som er blevet udarbejdet. Der er dog enkelte relevante oplysninger
(bl.a. information om indhold og antal sider), som mangler ligesom vejledningen sprogligt skal opdateres lidt.
Beslutning
LPM sender vejledningen til AS, som i samarbejde med TB færdiggør
vejledningen
Studienævnet godkender at vejledningen derefter kan sendes til SN,
som lægger den på hjemmesiden.
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c)

Global Health

Sagsfremstilling
Valgfaget Global Health, som udbydes til alle kandidatuddannelser på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er blevet revideret og udbyderne har sendt den opdaterede kursusbeskrivelse til behandling i fornyet behandlet i studienævnene.
Bilag
Indstilling Forhåndsgodkendelse af revideret fagbeskrivelse af Global
Health
Indstilling
Studienævnet drøfter om det reviderede valgfag kan forhåndsgodkendes.
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede kort den reviderede fagbeskrivelse.
Beslutning
Modulet blev godkendt.

d) Optagelseskapaci- Sagsfremstilling
tet for profil i Kon- Studielederen ønsker en drøftelse af om optagelseskapaciteten på
kurrence- og elite- Konkurrence- og eliteidræt i Esbjerg fortsat skal være på 30 pladser.
idræt
Referat af punkt:
AS orienterede om at der er bekymring ift. beskæftigelsessituationen
for denne type kandidater og sammen med dimittendundersøgelsen,
som ikke var entydig positiv, er det baggrunden for forslaget om at
nedsætte optagelseskapaciteten fra 30 til 25 pladser pr. 1. september
2020.
Beslutning:
Studienævnet besluttede at nedsætte antallet af pladser til 25 pr. 1.
september 2020. SN sikrer opdatering af hjemmeside og orientering af
Optagelsen.
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.
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Referat af punkt
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger.
Beslutning:
Imødekommelser:
startmerit (1)
4. prøveforsøg (1)
forlængelse af specialeperiode (1)
ændring af prøveform (3)
afmelding af moduler (5)
forhåndsgodkendelse af sidefag/tilvalg (2)
Afslag:
startmerit (1)
Afventer yderligere dokumentation:
Retur uden behandling
forlængelse af indskrivningsperiode (1)
b) Sager siden sidst

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

7. Eventuelt
a)

Drøftelse af hvilke muligheder studienævnet har ift. studerende som
ikke kan følge svømmemodulet pga. f.eks. astma.

Punkt til næste studienævnsmøde

Annemari Svendsen
Studienævnsformand

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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