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Faglig vejleder Emma Fredskild Høvighoff (EFH)
Faglig vejleder Louise Pedersen Mose (LPM)

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

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

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

Bilag:
Dagsorden – 21-06-10

2. Godkendelse af
Sagsfremstilling
referat fra møde
Referatet er godkendt af studienævnet pr. mail.
den 19. april 2021.
Bilag:
Referat – 21-04-19
3. Orienteringspunkt:
a) studieleder

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

b) vicestudieleder

c)

studiekoordinator Eksamensklage 423240
Bilag:
Afgørelse_423240
Nyt evalueringssystem - EVAL
Opfølgning på høring af anbefalinger om medbestemmelse og
medinddragelse
Der er information om direktionens beslutning ift. høring om medbestemmelse og medinddragelse.
Bilag
Endelig afrapportering fra Udvalget vedr. medbestemmelse….
Indkomne høringssvar fordelt på hovedområder
Info om opfølgning
Notat om forankring og implementering og revideret ……
Opsamling på høringssvarenes generelle og ……………

d) studerende

4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udDer er indkommet evalueringer og handleplaner til behandling fra
dannelse og under- nedenstående moduler.
visning (§ 18, stk. 4,
nr. 1)
Bilag
BL8 – Dans og bevægelseskommunikation – F21
a) Evalueringer og
BL9 – Boldspil II – Spilrelationer i netvægspil – F21
handleplaner
Elitemiljøer i praksis – E20
FF5 – Spring, biomekanik og funktionel anatomi – F21
FF10 – Kvantitative forskningsmetoder og statistik – F21
Fysisk aktivitet og sundhed – Rum – F21
IN1 Idrætsinnovation og entreprenørskab – F21
TS1 – Sundhedspolitik
TS6 – Idræt og træning i den sundhedsfremmende praksis
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handleplaner og diskuterer om
disse kan godkendes.
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4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udDer blev holdt opfølgningsmøde med fakultetet den 19. april 2021. Der
dannelse og under- er på baggrund af mødet udarbejdet en handleplan, som studienævvisning (§ 18, stk. 4, net hermed orienteres om og har mulighed for at komme med komnr. 1)
mentarer til.
a) UddannelsesopBilag
følgning møde den Uddannelsesopfølgning - 2021
19. april 2021
Bilag A – Nøgletalsnotat 2021
Bilag B – Evaluering af hele uddannelser - BA
Bilag C – Evaluering af hele uddannelser – KA
Bilag D – Handleplan – aftagerpanelsmøde 2020
Bilag E – Referat – 2020
Bilag F – Studiestartsundersøgelse E20 – bachelorudd.
Bilag G – Notat – bevægelsesmønstre
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af udStudienævnet besluttede på sidste møde at afvente tilbagemelding fra
dannelse og under- AS ift. møde om kandidatstudiestarten før der blev taget endelig stilvisning (§ 18, stk. 4, ling til om der skulle justeres i studiestarten med baggrund i 2020nr. 1)
studiestartsundersøgelsen.
a) Studiestartsunder- Bilag
søgelse – kandidat Kandidatstudiestart 2021
– E20
Sagsfremstilling
På sidste møde blev det besluttet at SN skulle sende studienævnets
kommentar om at spørgsmål 4 i studiestartsundersøgelsen ikke giver
mening til Christian Grud til videreformidling til rette vedkommende.
Der er nu kommet svare fra Christian Grud.
Bilag
Kommentar studiestartsundersøgelse
5. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- Gruppen bag specialiseringen i Træningsfysiologi, sundhed og prævelser og fagbestation ønsker at skifte plads på 2 moduler – Datascience (fra Q3 til
skrivelser (§ 18, stk.Q4) og Wearables (Q4 til Q3).
4, nr 2)
Bilag
a) Datascience / We- Ændring af placering
arables
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b)

Project GovernSagsfremstilling
ance and High Per- Gruppen bag specialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt ønsker at
formance
skifte ændre i faget Projekt Governance, så det bliver nedskrevet til 10
ECTS. På den måde gives der plads til at de studerende enten kan
følge et fordybelsesspor på 5 ECTS eller faget Wearables and technology in health and performance.
Bilag
Konkurrence- og eliteidræt Q4

c)

Idræts- og bevægelsesteknologi

Sagsfremstilling
De modulansvarlige i Idræt- og bevægelsesteknologi ønsker at få
ændret i modulbeskrivelsen ift. kompetencemålene og eksamensformen.
Se den aktuelle modulbeskrivelse her.
Bilag
Idræts- og bevægelses teknologi

d) Læringstimer på 1. Sagsfremstilling
semester af BA
Julie Dahl og Emil Tarp har udarbejdet et forslag til, hvordan læringsudbyttet af timerne kan øges og omdrejningspunktet ændres i FF1:
Teambold og teamudvikling så læringstimerne træner en nøglekompetence ved de nye studerende.
Bilag
Læringstimer CMS 260521
e)

Mundtligt forsvar
på specialer

Sagsfremstilling
Der er 2 forskellige måder at afslutte specialet på:
en videnskabelig artikel, som forsvares ved et mundtligt forsvar
en videnskabelig afhandling, som bedømmes uden mundtlig
forsvar
Der bliver løbende stillet spørgsmål om prøveformerne kan ligestilles,
så der bliver mundtlig forsvar for begge.
Forskningsenheden Muskelfysiologi og Biomekanik (MOB) har diskuteret brug af indledning/manchet ifm. prøveformen videnskabelig artikel og de har stillet forslag om:
at manchetten bliver frivillig eller afskaffes ifm. artikelformen.
at rapporter/afhandlinger kan forsvares på samme måde som
artikelspecialer (lidt en anden diskussion, men det også blev
vendt på mødet). Dette vil nok også løse problemstilling med
studerende indenfor andre fagområder med behov for et til-
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læg til artiklen, der på nuværende tidspunkt vælger artikelformatet for at få muligheden for at forsvare specialet.
Bilag
Speciale – ønske om afskaffelse af manchet
f)

TS6 – Idræt og
træning i den
sundhedsfremmende praksis

Sagsfremstilling
I forbindelse med indsendelse af handleplan for TS6 lægger modulteamet op til en ret omsiggribende revision af modulet. De ønsker at
studienævnet drøfter forslaget og tager stilling til om dette skal gennemføres og i så fald hvordan dette kan foregå.
Bilag
TS6 – ønske om tilbagemelding fra studienævn

g) Omprøve i BL5

Sagsfremstilling
Der er endnu ikke blevet fastlagt en omprøveform for læringsprøven i
BL5 – aktiv deltagelse på seminardag. Den fagansvarlige foreslår at
re-eksamen bliver en mundtlig fremlæggelse, B/IB.

6. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling
stk. 4, nr. 5)
Studieservice har sendt en ansøgning til vurdering hos studienævnet
ift. Rasmus Mayland Søndergaard, som ønsker at blive genindskrevet
a) Vurdering af anpå kandidatuddannelsen i idræt.
søgning om gen- Han har bestået 75 ECTS i perioden 2010-2012 og mangler således
indskrivning
45 ECTS for at færdiggøre uddannelsen.
Studienævnet skal tage stilling til:
om han har væsentlig forbedrede forhold for at bestå uddannelsen
om han kan blive genindskrevet og hvis han kan – hvilke betingelser han skal indskrives under (studieordning/studietid/merit)
Bilag
Rasmus Mayland Sørensen
Rasmus Mayland Sørensen - ansøgning
b) Ændring af udvæl- Sagsfremstilling
gelseskriterier og Uddannelsen skal melde ind til fakultetet senest den 16. august 2021,
adgangskrav – E22 hvis der ønskes ændringer i Adgangskrav og Udvælgelseskriterier til
optagelsen i efteråret 2022 på kandidatuddannelsen samt bachelor
tilvalg og sidefag.
Bilag
Info om ændring
SUND KA E22
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SUND tilvalg + sidefag E22

c)

Ændring i eksiste- Sagsfremstilling
rende uddannelser Ministeriet har indkaldt ønsker til evt. ændringer i eksisterende uddannelser.
Bilag
Indkaldelse fra Fak-SUND
1. Ansøgningsskema vedr. titelændring…………..
2. Ansøgningsskema vedr. sammenlægning…………..
3. Orienteringsskema vedr. nedlægning…………….
4. Orienteringsskema vedr. skift af uddannelsessprog
5. Orienteringsskema vedr. ændringer i evt. maks…………
6. Ansøgningsskema vedr. ændring i normeret studietid
7. Ansøgningsskema vedr. ændring af specifikke…………….
8. Orienteringsskema vedr. ændring af karakterkrav 2021
9. Orienteringsskema vedr. ændring af sprogkrav 2021
10. Ansøgningsskema vedr. ny adgang med relevant………….

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.
Bilag
De aktuelle ansøgninger ses via SAGA
Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.

b) Behandlede sager Indstilling
siden sidst
Studienævnsmedlemmerne orienterer sig i de behandlede sager.
Sagsfremstilling
Oversigt over ansøgninger, som er formands-/adm. behandlet siden
sidste møde fremgår af SAGA.
Bilag
De behandlede sager vises via SAGA
Indstilling
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De behandlede sager tages til efterretning af studienævnet.

8. Eventuelt
a)

Annemari Svendsen
Studienævnsformand

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator
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