Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat

Dato:13 juli 2020

Emne

Møde i Studienævn for idræt og sundhed

Dato og tidspunkt

24. juni 2020 kl. 9.00 – 12.00

Sted

Zoom-møde

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 Emil Tarp (ET)
Faglig vejleder Emma Fredskild Høvighoff (EFH)
Faglig vejleder Louise Pedersen Mose (LPM)
Christian Grud (CG) – inviteret til at deltage i punkt 4c og 5a
Karen Søgaard, Eva Berthelsen Schmidt, Niclas Vellier Nyegaard
og faglig vejleder Emil Tarp.
Annemari Svendsen

Afbud fra
Mødeleder

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

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

Bilag
Dagsorden – 20-06-24
Referat af punkt
Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af re- Bilag
ferat fra mødet den Referat – 20-05-18
Referat af punkt
Referatet blev godkendt.
3. Orienteringspunkt: Efterårets studienævnsmøder
a) studieleder
AS orienterede om at efterårets studienævnsmøder forventes afholdt i
mødelokale 6, hvor der iht. de nye Covid-19 restriktioner kan være 10
personer til stede.
Læringsprøver med 0 ECTS / omprøver i praktiske fag
AS orienterer om status på dette.

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

Referat af punkt
AS orienterede om at status, som er at der er gået en proces i gang i
samarbejde med de modulansvarlige om at indhente forslag hvorledes
der dels tildeles ECTS til alle læringsprøver og dels kan udarbejdes Bprøver, så vi fremover kan tilbyde en re-eksamen til de studerende,
som måtte ønske dette. Da det er en omfattende proces, starter vi
med forårets fag.
Studienævnet hører nærmere når der er materiale der skal drøftes.
b) studiekoordinator Orientering om afgørelse i klagesager i sager fra på idrætsuddannelsen.
Bilag:
20200615115240659
20200615115314182
Referat af punkt
SN orienterede kort om de 2 klager.
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
Bachelorprojekt
a) Evalueringer og
BL1 Læring I – læring og kognition
handleplaner
FF10 Kvantitative forskningsmetoder og statistik
Fysisk aktivitet og sundhed – rum
IN1 Idrætsinnovation og entreprenørskab
IN8 Realisering, forretning og entreprenørskab
Præstationsoptimering
TS1 Sundhedspolitik – Ulighed i sundhed og sundhedsfremme
Physical activity and health in work life – opdateret handleplan
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handleplaner og diskuterer om
disse kan godkendes.
Referat af punkt – Bachelorprojekt
Der var enighed om at evalueringsskemaet ikke er særlig godt, så der
arbejdes med at udarbejde et særskilt evalueringsskema til både bachelorprojekt og speciale.
Beslutning

Side 2

Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt - BL1 Læring I – læring og kognition
Studienævnet havde ikke nogen bemærkninger til evaluering eller
handleplan
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt - FF10 Kvantitative forskningsmetoder og statistik
Der var enighed om at det var en god evaluering.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Fysisk aktivitet og sundhed – rum
Der var enighed om at det var en god evaluering.
Beslutning
Handleplan blev godkendt.
Referat af punkt - IN1 Idrætsinnovation og entreprenørskab
Studienævnet havde ikke nogen bemærkninger til evaluering eller
handleplan
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt - IN8 Realisering, forretning og entreprenørskab
Studienævnet havde ikke nogen bemærkninger til evaluering eller
handleplan
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Præstationsoptimering
De modulansvarlige har i handleplanen ønske om afvikling af færre
holdtimer i Esbjerg på grund af mange pendlere. Studienævnet var
enige om at det er vigtigt at undervisningen fastholdes/ afvikles i Esbjerg, da profilen konkurrence- og eliteidræt har hjemsted i Esbjerg.
Beslutning
Studienævnet godkendte ikke den del af handlingsplanen, som omhandler færre holdtimer i Esbjerg. De modulansvarlige er meget velkomne til at kontakt AS for diskussion / hjælp.
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Den anden del af handleplanen blive godkendt.
Referat af punkt - TS1 Sundhedspolitik – Ulighed i sundhed og sundhedsfremme
Studienævnet havde ikke nogen bemærkninger til evaluering eller
handleplan.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt – opdateret handleplan for Physical activity and
health in work life
Der var ikke nogen bemærkninger til den opdaterede handleplan
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Der skal udarbejdes et særskilt evalueringsskema til brug ved evaluenelse og undervis- ring af bachelorprojekt, speciale, Projektforløb med ekstern partner og
ning (§ 18, stk. 4, nr Elitemiljøer i praksis, da det nuværende skema ikke giver mening.
1)
Derudover skal praksis for evaluering opdateres.
SN udarbejder forslag til begge dele.
b) Evaluering af særlige elementer
Bilag
2_principper _eva_af _uddannelseselementer
Evalueringsspørgsmål _Elitemiljøer
Evalueringsspørgsmål_PEP
Køreplan for evaluering – særlige elementer
Praksis for evaluering af elementer med praktik_Idræt
Referat af punkt
Udkast til evaluering af BA/specialer nåede ikke at blive udarbejdet, så
den del af punktet udskydes til studienævnsmødet i september 2020.
Det blev egentlig aftalt at evalueringsskemaerne vedr. PEP og elitemiljøer skulle sendes rundt til skriftlig sagsbehandling, men da det ikke
haster, så overføres denne del også til studienævnsmødet i september.
5. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- AS/SN orienterer om den netop overstående proces, hvor uddannelvelser og fagbeskri- sen er blevet bedt om at melde ønsker ind til omlægning af undervisvelser (§ 18, stk. 4, ningen i 1. kvarter.
nr 2)
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a)

Omlægning af un- Al undervisning med flere end 60 deltagere vil blive omlagt til onlinedervisning for 1.
undervisning. Færdighedstræning og praktiske uddannelseselementer
kvarter
prioriteres dog gennemført, men
På baggrund af uddannelsernes indmeldte ønsker fordeler skemalæggerne herefter lokale ud fra følgende prioritering:
1. Færdighedstræning og praktiske uddannelseselementer
2. Undervisning for studerende på 1. semester på bacheloruddannelser og kandidatuddannelser, hvor de studerende er
nye i universitetssammenhæng, fx studerende, der optages
med baggrund som professionsbachelor
3. Undervisning for studerende på 1. semester på kandidatuddannelser
Da der er en kraftig reduktion i antallet af pladser i undervisningslokalerne, vil der desværre være rigtig meget undervisning, som skal omlægges til online-undervisning – også for undervisning på hold under
60 personer.

b)

Referat af punkt
AS orienterede kort om processen med arbejdet. De fortsatte restriktioner betyder bl.a. at studiestarten pt. bliver uden overnatning.
Ny kandidatuddan- Sagsfremstilling
nelse
Information om arbejde med ny kandidatuddannelse – opsamling fra
møde den 25. maj 2020 med forskningslederne.
Bilag
Kandidatudd. i Idræt og Sundhed_opsamling
Indstilling
Studienævnet drøfter opsamlingen og de foreslåede modeller til ny
kandidatuddannelse
Referat af punkt
AS orienterede om møde med forskningslederne hvor 3 nye forslag til
kandidatuddannelse blev drøftet – dels i plenum og dels i mindre grupper. Strukturen i forløbet er blevet fastholdt og er dermed den samme
som studienævnet tidligere har drøftet.
•
•
•

Model 1 - 5 forskellige specialiseringer.
Model 2 - 6 specialiseringer – 2 faste og 4 med lidt flere valgmuligheder
Model 3 - 3 specialeringer med et sideløbende talentspor for de 3
specialiseringer

Kommentarer fra studienævnet:
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-

model 3 ligner meget det nuværende forløb
det er ikke muligt at udvælge de studerende pba. karakter.
der arbejde pt. ikke med tanker om min. pr. spor, men udelukkende med maks.
bekymring ift. frafald, hvis den studerende ikke får det ønskede
spor pga. begrænsning
er det realistisk ift. dynamik og økonomi med 5-6 specialiseringer
mest til model 3 – de andre bliver komplekse, svært gennemførbare og ekstrem dyre
der skal være god motivation hos den enkelte studerende for at
skulle følge et talentspor
kan ikke se at model 2 er praktisk/økonomisk gennemførlig
savner sundhedsfremme og innovation i model 1.

LPM spurgte til hvad med der var sket med forslaget om at kandidatuddannelsen skal bygge oven på BA-profilerne.
AS forklarede at der i oktober 19 var blevet arbejdet et sådant forslag,
som var blevet fravalgt, da forslaget blev kritiseret for at ligge for tæt
på det nuværende udbud på bacheloruddannelsen
Beslutning
AS konkluderede på baggrund af studienævnets input at AS kigger/arbejder videre med modellerne 1 og 3.
c)

Pilotprojekt om ver- Sagsfremstilling
densmål
Der er nu kommet materiale om pilotudgaven af ”Introduktionsforløb
om Verdensmålene for bæredygtig udvikling” på 1 ECTS, som Idræt
og Sundhed deltager i efteråret 2020.
Bilag
Fattigdom
Information om pilotudgaven af …….
Innovation
Introduktion til FNs verdensmål
Klima
Miljø og ressourcer
Ulighed i sundhed
Indstilling
Studienævnet tager materialet til efterretning.
Referat af punkt
AS orienterede kort om materialet og at de modulansvarlige på FF1
har set materialet og er opmærksomme på hvordan det kan bruges.
Studienævnet havde ingen kommentarer.
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d) Indmelding af øn- Sagsfremstilling
sker om ændring til Den årlige indkaldelse af evt. ønsker om ændringer til Undervisningsministeriet
og Forskningsministeriet ift. titelændring, adgangskrav etc. er nu blevet sendt ud.
Der er deadline for indmelding til fakultetet senest den 1. september
2020.
Bilag
1. Ansøgningsskema vedr. titelændring…..
2. Ansøgningsskema vedr. sammenlægning…..
3. Orienteringsskema vedr. nedlæggelse…….
4. Orienteringsskema vedr. skift af uddannelsessprog
5. Orienteringsskema vedr. ændringer i evt. maks. optag
6. Ansøgningsskema vedr. ændring i normeret studietid
7. Ansøgningsskema vedr. ændring af specifikke……
8. Orienteringsskema vedr. ændring af karakterkrav
9. Orienteringsskema vedr. ændring af sprogkrav
10. Ansøgningsskema vedr. ny adgang med…….
Indkaldelse af evt. ændringer
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede kort om der var ønsker til ændringer.
Beslutning:
Ingen ønsker om ændringer. SN giver fakultetet besked.
e)

Varsling om ændringer af udvælgelseskriterier og
adgangskrav E21

Sagsfremstilling
Optagelsen ved SDU har indkaldt evt. ønsker til ændringer af udvælgelseskriterier og adgangskrav for E21-optaget.
Bilag
SUND KA
SUND tilvalg+sidefag
Varsling
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede kort om der var ønsker til ændringer.
Beslutning:
Ingen ønsker om ændringer. SN giver fakultetet besked.

4.

Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- På studienævnsmødet i maj måned blev det besluttet at for at kunne
nelse og undervis- arbejde videre med punktet om forøgelse af studieintensitet var det
ning (§ 18, stk. 4, nr
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1)
c) Opfølgning på
SMU2019

nødvendigt med flere informationer, hvorefter AS og SN ville udarbejde et oplæg om punktet til et af de næste møder.
SN forespurgte fakultetet om muligheden for at få sendt en ekstra survey ud mhp. at få yderligere information. Tilbagemeldingen var umiddelbart et nej til dette ønske. Da Christian Grud deltager i studienævnsmødet i anden anledning, vil han uddybe baggrunden og evt.
komme med forslag til andre måder at arbejde med punktet på.
Studienævnet er af Det sundhedsvidenskabelige fakultet blevet bedt
om indsende en status på arbejdet med SMU 2019.
Bilag
Status på SMU 2019 handlingsplaner.
Indstilling
Studienævnet udarbejder en status for arbejdet.
Referat af punkt
CG orienterede om at der i SDU´s rammekontrakt er fokus på de studerendes studieintensitet og de tal der ligger til grund for kontrakten
hentes fra Uddannelseszoom.
Den nuværende udgave er fra efteråret 2018. Ministeriet udarbejder
en ny undersøgelse i løbet af efteråret 2020.
Det er muligt at finde en del informationer, som kan evt. kan bruges
ifm. det videre arbejde. Der vil i den kommende tid blive arbejdet videre i studielederkredsen med studieintensitet.
Beslutning
SN melder status for arbejdet med SMU ind til Fakultetet.
Punktet sættes på dagsordenen til næste studienævnsmøde.
Konklusionen på studienævnets drøftelse er at det vil være en godt at
starte med at diskutere begrebet ’aktiv studerende’ med de studerende på uddannelserne i forskellige fora (studiestart og måske på
nogle af de første moduler på kandidater).

6. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling
stk. 4, nr 5)
Forskning og Udvikling ved Det sundhedsvidenskabelige fakultet udarbejdede ifm. afholdelse af statusmøde for idrætsuddannelsen i foråret
a) Notat vedr. bevæ- 2020 Notat vedr. bevægelsesmønstre for frafaldne og dimitterede stugelsesmønstre
derende på uddannelsen Idræt og Sundhed.
Christian Grud - som har udarbejdet notatet – kommer og præsenterer
notatet for studienævnet
Bilag
Bevægelsesmønstre for frafaldne………
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Mail fra Christian Grud
Indstilling
Søren forlod mødet.
Referat af punkt:
Notatet udspringer af det årlige statusmøde i efteråret 2019, hvor der
fra uddannelsens side blev der udtrykt frustration over manglende information om frafaldne/dimittender.
CG præsenterede notatet og hans hovedkonklusioner:
frafald – BA – 80% af dem der frafalder, forlader SDU. En stor
del af disse starter på en professionsbacheloruddannelse (kommentar fra studienævn: for højt niveau/for akademisk)
frafald – KA - her kan ikke sige noget systematisk om hvad der
sker med dem andet end at de med stor sandsynlighed ikke indskrives på SDU.
der ser ud til at være et selvstændigt arbejdsmarked for færdige
bachelorer
overgang fra BA-SDU til KA på KU sker til den humanistisk/samfundsvidenskabelige uddannelse, som ligner SDU’s (kommentar
fra studienævn: storbyfænomen/bedre beskæftigelsesmulighed i
Kbh.)
CG sender hans opsamling til høring i studienævnet til næstkommende møde.
5. 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 er tilgængelige via SAGA.

Behandling af ansøgninger

Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.
Referat af punkt
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger.
Beslutning:
Imødekommelser:
4. prøveforsøg (1)
udsættelse af førsteårsprøve (1)
selvvalgt emneopgave med virksomhed på BA (2)
afmelding af selvvalgt emne (1)
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udvidelse af speciale til 45 ECTS (2)
erstatning af Project Governance and High Performance (1)
ændring af tilvalg (1)

Afslag:
færre fag i konstitueret valgpakke (1)
Afventer yderligere dokumentation:
4. prøveforsøg (1)
b) Genbehandling af Sagsfremstilling
ansøgning
Studienævnet gav på sidste møde afslag på 4. prøveforsøg. Den studerende har nu indsendt nye oplysninger i sagen.
Bilag
Anke af afvisning
Anke af dispensationsafvisning
Brev fra Odense Universitetshospital (1)…
Brev fra Odense Universitetshospital (2)…
Brev fra Odense Universitetshospital …
Dødsattest
Dåbsattest
Eksamensudskrift
FF4 Læseplan E2020
Rasmus Jacobsen
Indstilling
Studienævnet genbehandler sagen på baggrund af de nye oplysninger i sagen.
Referat af punkt
Studienævnet genbehandlede ansøgning på baggrund af de nye oplysninger i sagen
Beslutning
Ansøgningen blev imødekommet.
c)

Sager siden sidst

Sagsfremstilling
Se Oversigt over ansøgninger som er fremlagt på SharePoint for information om formands / administrativt behandlede sager siden sidste
møde.
Bilag
De behandlede sager er tilgængelige via SAGA.
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Indstilling
Studienævnsmedlemmerne orienterer sig i de behandlede sager og
tager dem til efterretning.
Referat af punkt
De behandlede sager blev taget til efterretning

Annemari Svendsen
Studienævnsformand

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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