Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat

Dato: 7. april 202007
april 2020

Emne

Møde i Studienævn for idræt og sundhed

Dato og tidspunkt

2. april kl. 13.00 – 16.30

Sted

SKYPE-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)
Charlotte Juul samt faglige vejledere Emma Fredskild Høvighoff og
Louise Pedersen Mose
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Afbud fra
Mødeleder

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

2. Godkendelse af
referat fra mødet
den

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

Bilag:
Dagsorden – 20-04-02
Godkendt.
Bilag:
Referat – 20-02-27
Godkendt.

3. Orienteringspunkt: Nedlukningen er forlænget og vi ved pt. ikke hvornår og hvordan vi
a) studieleder
kommer tilbage.
Der planlægges omlægning af eksaminer og undervisning for resten
af semestret.
b) studiekoordinator Afgørelse fra styrelsen – praksisbeskrivelser
Styrelsen for forskning og uddannelse har ifm. behandling af en studenterklagesag udtalt kritik til et studienævn på SDU fordi de i deres
vurdering af sagen har inddraget studieegnethed uden at dette fremgår af uddannelsens praksisbeskrivelser. SN har gennemgået studiets
praksisbeskrivelser og de nye informationer giver ikke anledning til
ændringer af beskrivelserne.

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

Referat af punkt:
SN orienterede om afgørelsen.

4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udDer afholdes statusmøde for idrætsuddannelsen den 20. april 2020.
dannelse og under- Årets uddannelsesberetning er netop blevet færdig
visning (§ 18, stk. 4,
nr 1)
Bilag
Uddannelsesberetning – idræt og sundhed - endelig
a) Uddannelsesberetning 2020
Indstilling
Studienævnet drøfter om de evt. skulle være punkter, som de mener
mangler i beretningen.
Referat af punkt:
AS orienterede om de 3 vigtigste punkter fra uddannelsesberetningen:
• beskæftigelsestal – det ser desværre ikke så godt ud pt. (studiet
har haft store årgang, hvilket er en af begrundelserne) Der er derfor en forventning af ledighedstallene falder lidt med de mindre optag samtidig med der forventes ansat en outreachkoordiator.
• optagelseskapacitet – diskussion af hvor mange studerende der
skal optages på hhv. BA/KA. Ansøgertallet for kvote 2 ser pæne
ud – både antal og 1. prioriteter.
• frafald på kandidatuddannelsen, som desværre stadig er for højt.
AS forestiller sig at en stor del af statusmødet kommer til at dreje sig
om disse 3 punkter.
Beslutning:
Studienævnet har ikke yderligere punkter, som ønsker diskuteret på
statusmødet – mener at relevante punkter/problematikker er dækket
af uddannelsesberetningen.
5. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling (afventer om der kommer handleplaner – hvis ikke
-udvikling af ududgår punktet)
dannelse og under- Der er indkommet evalueringer og handleplaner til behandling fra
visning (§ 18, stk. 4, nedenstående moduler.
nr 1)
Bilag
b) Evalueringer og
handleplanerIndstilling
punktet udgår
Studienævnet behandler de indkomne handleplaner og diskuterer om
disse kan godkendes.
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4. Kvalitetssikring og Delpolitik 1
-udvikling af udVed behandlingen af Delpolitik 1 – Rekruttering og optagelse drøftede
dannelse og under- studienævnet den udfordring, som de sidefagsstuderende har fordi de
visning (§ 18, stk. 4, ikke deltager i FF1 og dermed ikke bliver sluset ind på uddannelsen
nr 1)
på samme måde som de øvrige studerende. Det blev besluttet at TB
skulle arbejde videre med dette punkt og at punktet ville blive taget op
c) Opfølgning på di- på studienævnsmødet i april.
verse handleplaner
(evaluering af hele Bilag
uddannelser, sta- Handleplan – delpolitik 1 – oktober 2019…………
tusmøde, aftagerpanelsmøde, dimittendundersøgelse) Dimittendundersøgelse
Ved behandling af Dimittendundersøgelsen drøftede studienævnet om
vægtningen mellem gruppeprøver og individuelle prøver var den rette.
Der var enighed om at dette først kunne diskuteres, når der var et
overblik over hvordan den aktuelle fordeling er.
Der er nu udarbejdet et samlet overblik over prøveformer og feedbackformer på BA/KA som baggrund for drøftelse af dette punkt.
Bilag
Handleplan – dimittendundersøgelse – 2019………
Prøveformer og feedback – samlet overblik
Evaluering af hele uddannelser BA/KA
Ved behandling af evaluering af hele uddannelser BA/KA drøftede
studienævnet de studerendes ønske om mere feedback. Det blev
besluttet at udarbejde et samlet overblik over feedback på modulerne
forud for drøftelse af dette punkt.
Der er nu udarbejdet et samlet overblik over prøveformer og feedbackformer på BA/KA som baggrund for drøftelse af dette punkt.
Bilag
Handleplan – evaluering af hele uddannelser – BA…….
Handleplan – evaluering af hele uddannelser – KA…….
Prøveformer og feedback – samlet overblik
SMU 2019
Ved behandling af SMU 2019 diskuterede studienævnet punkt om
forøgelse af studieintensiteten på uddannelserne. Studieledelsen ville
tydeliggøre problemet overfor undervisere i håbet om forbedring af de
studerendes forberedelse. Studieledelse ville ligeledes overveje opjustering af krav til udprøvning forud for behandling af dette punkt på
studienævnsmødet i april 2020.
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Bilag
Prøveformer 1
Prøveformer moduler 1
Handleplan – SMU 2019……..
Beslutning
Alle punkter udsættes til studienævnsmødet den 11. maj 2020
5. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- Referat af punkt fra sidste studienævnsmøde:
velser og fagbeBacheloruddannelsen er udvalgt til – sammen med Folkesundhedsviskrivelser (§ 18, stk.denskab – at være en del af et pilotprojekt ift. etablering af et nyt obli4, nr 2)
gatorisk online-modul på 1 ECTS om Verdensmål for alle uddannelser
på SDU.
a) Høring i UR: EUmiddelbart vil det betyde at et af fællesfagene skal nedskrives med 1
læringsbaseret for- ECTS for at få plads til dette modul.
løb om bæredyg- Der er en del uklarheder ift. dette modul, så AS indhenter flere oplystighed
ninger før der tages beslutning om hvor det ene ECTS skal tages fra.
Punktet tages med på næste studienævnsmøde i starten af april.
Referat af punkt:
AS har talt med fakultetet om dette og svaret var at der skulle findes et
fag, som skulle nedskrives med 1 ECTS.
Studienævnet diskuterede hvilket fag der kunne være relevant, når
der skulle tages hensyn til at det var et fællesfag og at det samtidig
skulle være et fag, hvor der ikke var sidefagsstuderende, da de i så
fald ville komme til at mangle 1 ECTS, da faget kun skal følges på en
af SDU’s uddannelser.
Beslutning:
Der var enighed om at det måtte blive FF1 der skulle nedskrives med
1 ECTS til 9 ECTS.
Førsteårsprøven nedjusteres på den baggrund til 29 ECTS fra optaget
i E2020.
b)

Best practice in
Sagsfremstilling
childhood physical Modultovholder vil gerne have tilføjet nedenstående linje til Målbeskriactivity and health velser – kompetencer:
Carry out exercise and training programs based on best
available evidence for children and youngsters also, programs related to injury prevention
Bilag
Best practice – tilføjelse af målbeskrivelser……..
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Referat af punkt:
Studienævnet drøftede den modulansvarliges ønske.
Beslutning:
Studienævnet godkendte indstillingen.
c)

Opdeling af FF3
Dans, bevægelse
og sundhed i samfundet

Sagsfremstilling
Modulet ønskes opdelt i 2 selvstændige moduler Da faget for nuværende favner meget bredt, har det været vanskeligt at skabe en fornuftig og meningsfuld sammenhæng mellem fagets enkelte spor (dans og
performance; idrætshistorie & idrætssociologi). En opdeling af faget i
to selvstændige dele vil således kunne sikre langt større faglig integritet og en tydeliggørelse af de enkelte spors faglige indhold og relevans.
Bilag
Forslag til opdeling af FF3…….
Referat af punkt:
AS præsenterede forslaget fra modultovholderne. Det går lidt på tværs
af intentionen med BA-uddannelsen om integration af praksis og teori.
Studienævnet diskuterede det hensigtsmæssige i at gå mod de intentioner om praksis/teori-kobling der var da studieordningen blev udarbejdet. AS og TH taler med de fagansvarlige om at fagene skal justeres/vægtes ift. beslutningen. Eksamensformer fortsætter uændret.
Beslutning:
Studienævnet godkendte det indsendte forslag. Da eksamensformerne ikke ændres, er det ikke nødvendigt med en overgangsordning.

d)

BL5 Læring II:
Sagsfremstilling
Teknisk dygtiggø- Modulteamet ønsker tilføjelse af en ny læringsprøve (aktiv deltagelse i
relse og feedback seminardagen).
Bilag
BL5 – læringsprøve
Beslutning
Studienævnet godkendte tilføjelsen af en ny læringsprøve, men pga.
udskydelse af punktet vedrørende 0-ECTS prøver er det pt. uafklaret
hvorledes og hvornår dette skal gøres. Afventer yderligere information.
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e)

TS7 Sundhedspro- Sagsfremstilling
jekter i praksis
Modulansvarlige i TS7 ønsker at ændre skabelon for rapport i TS7
med baggrund i den aktuelle Corona-situation i DK.
Bilag
TS7 – forslag fra modulansvarlige til ændring
TS7 rapport LNA…….
TS7 rapport oprindelig
Beslutning
Studienævnet godkendte den ændrede skabelon.

f)

Nyt kandidatmodul Sagsfremstilling
fra Center for Aktiv Der arbejdes på at etablere et nyt kandidatmodul i samarbejde med
Sundhed
Center for Aktiv Sundhed - Træning som medicin for cancer og type 2
diabetes
Bilag
Fremsendes senest den 31. marts 2020
Referat
Da bilag med beskrivelse af modulet ikke er blevet sendt til studienævnsmedlemmerne før mødet, blev det aftalt at sende modulbeskrivelsen til skriftlig sagsbehandling.
I forbindelse med den skriftlige sagsbehandling indkom følgende
kommentarer:
Der er to forhold som undrer i beskrivelsen: 1) den meget klare fokusering på behandling (clinical intervention); 2) den tilsvarende meget
klare fokusering på to konkrete diagnoser/sygdomme.
I kompetenceprofilen for kandidatuddannelsen er der – som jeg læser
den - gennemgående fokus på: anvendelsesorienteret viden indenfor
idræt og sundheds centrale og tilgrænsende discipliner, samt på at
kandidaten: kan analysere, vurdere og udvikle samt rådgive. Der tales
således ikke om behandling endsige om specifikke sygdomme/diagnoser. Det skitserede erhvervssigte for kandidatuddannelsen
mener jeg heller ikke helt stemmer overens med beskrivelsen og ordvalget i det nye valgmodul.
Jeg har stor tiltro til at der står et stærkt team bag modulet og at det er
fagligt og videnskabeligt kvalificeret. På den baggrund vil jeg – med
mine ovenstående bemærkninger - kunne godkende modulet.
Beslutning
Studienævnet godkendte på den baggrund det indsendte forslag til nyt
valgfag.
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g) Idræt og læring

Sagsfremstilling
Ifm. opdatering af studyguide til forårets undervisning har modultovholderne ønsket at ændre i formål og målbeskrivelser.
Bilag
Idræt og læring
Beslutning
De fremsendte ændringer blev godkendt

h) ECTS til læringsprøver

Sagsfremstilling
Alle læringsprøver, som pt. er fastsat til 0 ECTS, skal ændres, så de
fremover får tildelt ECTS.
Bilag
Oversigt over læringsprøver med 0 ECTS
SN undersøger om mulighed for at vi kan vente med dette til efteråret
– set i lyset af den aktuelle situation.

6. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling:
stk. 4, nr 5)
Hvad og hvordan arbejdes der pt. i forhold til eventuel omlægning af
undervisning/eksamen i 4. kvarter?
a) Status på næste
Der er nu udarbejdet forslag til ændring af undervisning/eksamen for
kvarter
4. kvarter.
Bilag
Undervisnings- og eksamensoverblik – idræt og sundhed – 4 kvarter
F20
Referat af punkt
Studienævnet behandlede de indkomne forslag til omlægning af undervisning og eksamen.
I de fleste af modulerne var der mindre ændringer idet det meste af
undervisningen/eksaminerne kunne overgå til digital.
Studienævnet diskuterede 3 moduler (BL2 / BL3 / VF1), hvor praksis
fylder rigtig meget.
Beslutning
De vedtagne beslutninger er videresendt til godkendelse hos dekanen
mph. øjeblikkelig ændring.
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7. 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:
Afslag:
Afventer yderligere dokumentation:
Retur uden behandling

b) 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.
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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