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Annemari Svendsen

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

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

Bilag:
Dagsorden – 21-02-24
Referat af punkt
Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af re- Sagsfremstilling
ferater fra mødet
Referaterne er godkendt af studienævnet pr. mail.
den 15. januar 2021
og 5. februar 2021. Bilag:
Referat – 21-01-15
Referat – 21-02-05
3. Orienteringspunkt: Undervisning i 3. og 4. kvarter
a) studieleder
På 3. kvarter er der givet dispensation til undervisning i BL7, BL8, BL9
og FF5.
AS regner med at uddannelsen får lov til at gennemføre de praktiske
fag i 4. kvarter i en eller anden form. Studieledelsen går i gang med at
kigge på 4. kvarter i løbet af næste uge og vil involvere underviserne i
arbejdet. Studienævnet mener det bør overvejes om det vil være
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muligt at søge dispensation til undervisningsafvikling i moduler, som
har praktiske elementer involveret uden at være et praktisk-pædagogisk fag.
b) vicestudieleder

Gruppedannelser på uddannelsen
TB orienterer om møde med studerende, undervisere og studielinjeansvarlige i forlængelse af studienævnets behandling af punktet om
gruppedannelser på TS-linjen.
Referat af punkt
TB afholdt – med baggrund i det ekstraordinære studienævnsmøde møde med relevante parter ift. gruppedeling (modulansvarlige, studerende). Processen blev sat hurtigt i gang og den ser ud til at være foregået rimeligt. TB har modtaget flere positive tilkendegivelser fra studerende.
Den fremtidige procedure for holdinddeling på bacheloruddannelsen
er følgende:
på 1. og 2. semester holdinddeler uddannelsen manuelt
på 3. og 4. semester bruges Unihelper

c)

studiekoordinator Eksamensklage
Orientering om afgørelse i en eksamensklage.
Referat af punkt
SN orienterede kort om afgørelse.
Vejledning til studerende vedr. udsættelse af afleveringsfrister
for længerevarende opgaver under Corona-epidemien
Det sundhedsvidenskabelige fakultet har – i lighed med sidste forår –
udarbejdet en vejledning til brug for studienævnene ifm. behandling af
ansøgninger om udsættelse af afleveringsfrister for længerevarende
opgaver under Corona-epidemien.
Der er udarbejdet en information, som er lagt på Itslearning til de studerende samt en vejledning til studienævnene.
Bilag
Retningslinjer for udsættelse af afleveringsfrister for længerevarende
opgaver
TIL STUDERENDE Retningslinjer for udsættelse af afleveringsfrister
for længerevarende opgaver
Referat af punkt
SN orienterede om vejledningen, som studienævnet vil bruge ifm. evt.
kommende ansøgninger.
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Forsinkelsessamtaler
SN orienterede om at der nu er sat gang i processen med tilbud om
en vejledningssamtale til forsinkede studerende og gav samtidig en
status på udsendelse og hvilke tendenser hun ser ift. forsinkelserne.
Studienævnet drøftede mulighederne for at ’få fat’ i disse forsinkede
studerende.
Der var forslag fra de faglige vejledere om afholdelse af et forsinkelseswebinar. AS orienterede i den forbindelse om at outreach-koordinatoren er ved at planlægge et webinar om trivsel.
Enighed om at det er en god ide med forsinkelseswebinar. De faglige
vejledere kommer med forslag til et webinar (for de forsinkede studerende) og sender det rundt til studienævnet.
Der var enighed om at det vil en god ide at inddrage de faglige tutorer
i opgaven med at informere mere om problemer/konsekvenser /muligheder ved forsinkelse på studiet. Det vil være naturligt at de faglige
vejleder på en eller anden måde inddrages ifm. denne information.
Der var enighed om at det ikke kun er de studerende, som er pressede pga. Corona – det er underviserne også. Der kom forslag om at
afholde et online-møde for underviserne med fokus på vidensdeling af
de gode ideer og erfaringer ift. online undervisning.
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
• BL7 – Den kreative akrobatiske krop - ingen handleplan – da kun 2
a) Evalueringer og
personer har evalueret
handleplaner
• FF4 – Fra nerve til muskelfunktion
• IN6 – Organisations- og forandringssociologi
• IN7 – Den kreative akrobatiske krop
• Projektstyring og ledelse
• Sundhedspolitik og idrætspolitik
• AVN – spor 1
• AVM – spor 4
• Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet
Referat af punkt - BL7 – Den kreative akrobatiske krop
Der er ikke udarbejdet handleplan i dette modul, da kun 2 personer
har evalueret.
Beslutning
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Der er indsendt handleplan for IN7, så BL7 vil blive behandlet under
dette punkt
Referat af punkt - FF4 – Fra nerve til muskelfunktion
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt. AS tager en snak med gruppen om tydelighed ift. tilbagemelding i holdtimer
Referat af punkt - IN6 – Organisations- og forandringssociologi
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt - IN7 – Den kreative akrobatiske krop
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt med en bemærkning om at man er opmærksom på hvordan evalueringen i dette fag er til næste år.
Referat af punkt - Projektstyring og ledelse
Studienævnet drøftede handleplanen.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt. Studienævnet noterede at det var en
meget grundig og flot handleplan.
Referat af punkt - Sundhedspolitik og idrætspolitik
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt – Anvendt videnskabelig metode – spor 1
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt – Anvendt videnskabelig metode – spor 4
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
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Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Psykologi, pædagogik og fysisk aktivitet
Studienævnet drøftede den indsendte handleplan.
Beslutning
Handleplanen blev godkendt.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Der er nu kommet materiale vedr. studiestartsundersøgelse for efternelse og undervis- året 2020.
ning (§ 18, stk. 4,
nr. 1)
Bilag
Studiestartsundersøgelse – E20 bachelor (svarprocent 22% - E19
b) Studiestartsunder- 26%)
søgelse – E20
Studiestartsundersøgelse – E20 kandidat (svarprocent 26% - E19
27%)
Indstilling
Studienævnet tager stilling til hvilke ændringstiltag undersøgelserne
giver anledning til.
Referat af punkt – Studiestartsundersøgelse BA
Der var i studienævnet enighed om at tilfredsheden ifm. Motivation for
at fortsætte uddannelsen – er lav ift. de øvrige studier på fakultetet.
Corona og den manglende fysiske aktivitet er – efter studienævnets
vurdering - en stor del af forklaringen på dette. De studerende har været isolerede i deres arbejdsgrupper / hold igennem meget lang tid ligesom studiestarten har været noget anderledes. Dette har været frustrerende for rigtig mange, da det ikke var den studiestart og det studie med fysisk aktivitet og socialt samvær de havde glædet sig til at
starte på.
Beslutning
Det blev besluttet at der ikke laves ændringer med baggrund i den aktuelle situation med Corona.
Hvis tendensen fortsætter ifm. studiestartsundersøgelsen i E21, så vil
studienævnet på dette tidspunkt drøfte mulige ændringer.
Referat af punkt – Studiestartsundersøgelse KA
Punktet udsættes til næste møde, hvor der udarbejdes nyt materiale,
som differentierer mellem SDU-bachelor og prof.bachelor for at
komme nærmere på hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre studiestarten på KA.
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Kan det at der – iflg. studentertilbagemelding - er en del overlap med
BA-uddannelsen på det ene af sporene på Videnskabsteori, være en
medvirkende del af forklaringen.
5. Eksamensplanlæg- Sagsfremstilling
ning (§ 18, stk. 4, Orientering om status på eksaminer i 3. og 4. kvarter.
nr. 3)
Referat af punkt
Eksaminerne på 3. kvarter er omlagt til on-line eksaminer på nær de
få der har fået dispensation til at blive afholdt med fysisk tilstedeværelse. Studieledelsen kigger snart på 4. kvarter mhp. at få søgt om evt.
dispensation.
6. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- AS orienterer kort om den endelige høringsudgave af studieordning,
velser og fagbeskri- som er blevet sendt ud til høring hos:
velser (§ 18, stk. 4,
aftagerpanelet
nr 2)
de øvrige idrætsuddannelser i DK
censorformandskabet for idræt
a) Ny kandidatstudie- med svarfrist den 23. februar 2021.
ordning
Evt. indkomne høringssvar vil blive lagt på SharePoint hurtigst muligt.
Der er udarbejdet et forslag til studieordning for 2-fags kandidatuddannelsen.
Bilag
Studieordning – idræt og sundhed – høring
Forslag – studieordning – idræt og sundhed – 2-fags
Høringssvar fra AU
Høringssvar fra Lokale og anlægsfonden
Høringssvar fra Censorformandskabet
Indstilling
Studienævnet diskuterer om evt. indkomne høringssvar giver anledning til ændring i studieordning.
Studienævnet godkender forslag til studieordning for 2-fags kandidatuddannelsen.
Referat af punkt:
AS informerede om at der er blevet holdt oplæg om den nye studieordning for forskellige interessenter:
studerende
administrativt personale på IOB, fællesområdet, fakultetet
undervisere på IOB
ved Åbent hus
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Generelt har tilbagemeldingerne været positive.
Studieordningen er sendt til fakultetet til godkendelse.
Der var i studienævnet enighed om at studerende, som evt. ikke får
plads på den ønskede specialisering (enten pba. manglende plads eller manglende oprettelse) må vælge en af de andre specialiseringer.
Der var enighed om at det er vigtigt at dette bliver kommunikeret klart
ud til de studerende.
Fakultetet/instituttet skal snarest muligt efter den endelige godkendelse af studieordningen tage stilling til krav om tilmeldingsantal for
gennemførelse/igangsættelse af den enkelte specialisering og om der
evt. kan gives dispensation til gennemførsel med et mindre antal.
AS tager studienævnets input med til hendes kommende møde med
den nye institutleder.
Behandling af indkomne høringssvar
De indkomne tilbagemeldinger er alle positive.
AU har medsendt input og spørgsmål til studieordningen, som studienævnet kan tage til efterretning.
Behandling af tilbagemelding fra Aarhus Universitet:
overlap mellem de 2 fysiologiske linjer – enighed om at der
ikke ændres på specialiseringerne i den anledning
progression indenfor linjerne – der er forskel på progressionen indenfor de forskellige specialiseringerne, men alle specialiseringer er planlagt så de studerende følger den rækkefølge der er skitseret i studieordningen.
internationalisering.
o AS har holdt møde med internationale koordinatorer
Thomas Skovgaard og Ditte Marie Salling, som peger på at den bedste mulighed på KA er på 2. studieår, men den bedste mulighed for udveksling på
idræt er fortsat på BA på 3. år.
DMS og TS anbefaler ikke at der udbydes moduler
”på engelsk hvis der er engelsktalende studerende”
medmindre dette gøres som et decideret internationalt modul. Da antallet af indkomne KA-studerende
er meget lille anbefaler de umiddelbart at internationale moduler i stedet udbydes på BA-uddannelsen.
ekstern censur – der er i bekendtgørelsen et krav om at den
eksterne censur skal være på min. 1/3 og dette krav overholder uddannelsen (med baggrund i fakultetets retningslinjer)
ved at 45 ECTS ud af 120 ECTS er med ekstern censur.
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Referat af punkt – 2-fags kandidatuddannelse
Forslag til studieordning for 2-fags kandidatuddannelsen blev godkendt.
Udvælgelseskriterier – Exercise as medicine
Gruppen bag Exercise as medicine har udarbejdet et forslag til udvælgelseskriterier til denne specialisering.
Bilag
Tilmelding EaM
Referat af punkt
Der var kun enkelte kommentarer til det fremsendte forslag. Studienævnet mener dog at der mangler noget tydelig vejledning for de studerende, som skal søge ind. Der må gerne være en tydeligere indikation af hvad der vælges ud fra / hvorledes de forskellige kriterier vægtes uden at det bliver det bliver så specifikt at det afholder studerende
fra at søge.
b) Ændring af AVM – Sagsfremstilling
spor 2 til Klinisk
Der er kommet forslag om ændring af Anvendt videnskabelig metode
forskningsmetode – spor 2 - epidemiologiske metoder til Klinisk forskningsmetode på
den nye 2021-studieordning.
Bilag
Klinisk Forskningsmetode
Indstilling
Studienævnet diskuterer det fremsendte forslag
Beslutning
Godkendt med tilføjelse om at modulet skal hedde:
Anvendt videnskabelig metode – spor 2 - Klinisk forskningsmetode.
Eva Bertelsen ankom til mødet.
c)

Bacheloruddannel- Sagsfremstilling
sen – integration af Idrætsuddannelsen har været med i et pilotprojekt ift. IntroduktionsforIntroduktionsforløb løb om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i E20.
Styregruppen har sendt information til alle studienævn på SDU og
bedt dem om at tage stilling til om de ønsker at lade dette forløb indgå
på deres bacheloruddannelse. Integration af forløbet anbefales på det
varmeste af direktionen og sekretariatschefen på SUND.
Efterspurgt evaluering hos projektleder – håber den kommer inden
studienævnsmødet.
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Bilag
Integration af Introduktionsforløb om FN……..
Evaluering af verdensmålsforløbet SUND januar 2021
Indstilling
Studienævnet skal tage stilling til om introduktionsforløbet permanent
skal indgå på bacheloruddannelsen.
Referat af punkt
Der var enighed om at modulet er et godt initiativ og meget relevant.
Uddannelsen skal blive bedre til løbende at inddrage i verdensmålene
igennem hele uddannelsen.
Det vil være hensigtsmæssigt at forløbet integreres bedre i FF1 – bl.a.
med baggrund i de erfaringer Ole Mathorne har gjort sig ifm. pilotprojektet.
Beslutning
Enighed om at forløbet fortsat skal være en del af BA-uddannelsen i
idræt og sundhed.
d)

TS5 og TS4

Sagsfremstilling
TB har meldt et punkt, som dels omhandler om TS5 som et muligt
kostmodul og dels om hvorvidt TS4 og TS5 skal slås sammen til 1 modul.
Referat af punkt
TB orienterede om at der igennem længere tid har været dialog om tilpasning af indholdet i TS4/TS5 mhp. at få dem justeret for at undgå
overlap. Konklusionen er blevet et forslag om enten omlæggelse af
TS5 til et modul med primær fokus på kost eller sammenlægning af de
2 moduler.
Studienævnet drøftede forslagene. Der var tilslutning til ændring af
indholdet i TS5 – ikke til sammenlægning af de 2 moduler.
Beslutning
Studienævnet enig i intentionerne for ændring af TS5. Der skal udarbejdes en modulbeskrivelse for endelig godkendelse hos studienævn
og fakultet senest i slutningen af marts måned for at dette kan blive effektueret til E21.
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e)

Justering af Viden- Sagsfremstilling
skabsteori og
Modulansvarlig i modulet ønsker at justere på Formål og indhold, målforskningsmetoder beskrivelser for viden/kompetence samt tilføje en læringsprøve. De
aktuelle ændringer fremgår af bilaget.
Bilag
Ønske til ændring af Videnskabsteori og forskningsmetoder
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede det fremsendte forslag til ændring.
Beslutning
Forslaget blev godkendt med note om at læringsprøven tildeles 7,5
ECTS.

7. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling
stk. 4, nr. 5)
Det sundhedsvidenskabelige fakultet har fremsendt høring fra HSU og
DSIC om forsknings- og ytringsfrihed til behandling i studienævnet
a) Høring fra HSU og
DSIC om forskBilag
nings- og ytrings- Høring fra HSU og DSIC
frihed
Høring-ytringsfrihed-HSU
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede kort punktet – der var ingen kommentarer til
det udsendte materiale.
Beslutning
SN indsender besked til fakultetet.
8. 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:
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-

udsættelse af afleveringsfrist (2)
afmelding af valgfag (1)
afløsningsopgave (3)
dispensation fra undervisningsdeltagelse (1)
aflevering af opgave (1)

Afslag:
dispensation ifm. undervisningsdeltagelse (1)
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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