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Mødeleder

Annemari Svendsen

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

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

Bilag:
Dagsorden 21-04-19
Referat af punkt
Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af re- Sagsfremstilling
ferat fra mødet den Referatet er godkendt af studienævnet pr. mail.
21. februar 2021.
Bilag:
Referat – 21-02-24
3. Orienteringspunkt: Status på opfølgningsmøde (’mini-statusmøde’)
a) studieleder
Referat af punkt
Der blev holdt opfølgningsmøde den 16. april 2020. Dette møde er en
kort udgave af statusmødet, som afholdes hvert andet år. Mødets formål er primært at følge op på / lave status på handleplan fra sidste års
statusmøde.
På mødet blev drøftet:
studieintensitet (særligt KA)

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

-

frafald på KA, ledighed
ønske om fastansættelse af Emil
fald i optagelsestal på kvote 2 Ba-uddannelsen – målrettet
markedsføringsstrategi til hhv. BA/KA
overgangsfrekvens fra BA til KA

Opfølgningsrapport samt opdateret handleplan kommer med på studienævnsmødet i juni måned.
Status på COVID-19 og genåbning
Referat af punkt
Stort set alle på 1. og 2. årgang på BA har nu – i en eller anden form fået lov til at møde fysisk på Campus i 4. kvarter.
Der har desværre hidtil ikke været mulighed for at tilgodese de studerende på kandidatuddannelsen, så med undtagelse af et enkelt modul,
har alle udelukkende on-line undervisning.
b) studiekoordinator Orientering om eksamensklager
Bilag:
afgørelse 454303
afgørelse 477267
Referat af punkt
SN orienterede kort om de 2 sager (1 medhold / 1 afslag).
Orientering om ændring af retningslinjer for forplejning
Bilag:
Fælles retningslinjer for mødeforplejning på SDU
Referat af punkt
SN orienterede om SDU’s fælles retningslinjer for mødeforplejning,
som netop er trådt i kraft.
c)

studerende

Underviserpris
Referat af punkt
NVN orienterede om at idrætsstudiet har indstillet Jan Arvidsen til
årets underviserpris.
Indstillingen er i år foregået on-line via afstemning

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
Anvendt videnskabelig metode – spor 3

Side 2

a) Evalueringer og
handleplaner

-

Bachelorprojekt
Idræt og design
BL4 – Svømning og læringsforløb i vand
Speciale
Talentudvikling og elitesport
TS4 – Målrettet træning i teori og praksis
FF3 – Introduktion til idrætssociologi og idrætshistorie
IN9 – Bevægelsesrum og oplevelsesdesign i idræt.
Physical activity and health in work life.

Yderligere indkommet:
BL5 – Læring II – Teknisk dygtiggørelse og feedback
BL1 – Læring I – Læring og kognition
FF9 – Kvalitative metoder og analysetilgange
Muscle physiology in exercise, health….
Evalueringer uden handleplaner pga. manglende evalueringsantal eller nedlæggelse af kursus:
- Innovation og ledelse i idrætsforeninger….
- Physical Activity and Health – The Evidence for…….
- Selvvalgt emne – 5 ECTS
- Selvvalgt emne – projektorienteret forløb med ekstern partner
- TS5 – Inaktivitet, aktivitet og træning
Indstilling
Studienævnet behandler de indkomne handleplaner og evalueringer
og diskuterer om disse kan godkendes.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede kort evalueringer og handleplaner i:
- Anvendt videnskabelig metode – spor 3
- Bachelorprojekt
- Idræt og design
- BL4 – Svømning og læringsforløb i vand
- Speciale
- Talentudvikling og elitesport
- TS4 – Målrettet træning i teori og praksis
- FF3 – Introduktion til idrætssociologi og idrætshistorie
- Physical activity and health in work life.
- BL1 – Læring I – Læring og kognition
- Muscle physiology in exercise, health….
- IN9 – Bevægelsesrum og oplevelsesdesign i idræt
Beslutning
Handleplanerne blev godkendt.
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Studienævnet behandlede ligeledes de evalueringer, hvor der af forskellige årsager ikke er udarbejdet en handleplan:
Innovation og ledelse i idrætsforeninger….
Physical Activity and Health – The Evidence for…….
Selvvalgt emne – 5 ECTS
Selvvalgt emne – projektorienteret forløb med ekstern partner
TS5 – Inaktivitet, aktivitet og træning
Beslutning
Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringerne.
Ifm. godkendelse af handleplan i IN9 – Bevægelsesrum og oplevelsesdesign i idræt blev en re-organisering af modulteamet diskuteret.
Beslutning
AS og SA arbejder videre med dette.
Studienævnet drøftede de indkomne evalueringer og handleplaner i
BL5 – Læring II – Teknisk dygtiggørelse og feedback samt FF9 – Kvalitative metoder og analysetilgange.
Fælles for handleplanerne var kommentarer fra studerende om at der i
begge moduler var en meget stor arbejdsmængde, som de studerende ikke syntes stod i forhold til kurserne ECTS-omgang. Denne
problematik bliver ikke kommenteret i handleplanen.
Beslutning
AS tager taler med modulansvarlig mhp. at diskuteret dette indenfor
modulet og få tilsendt opdaterede handleplaner.
På baggrund af kommentarer i evaluering på FF9 drøftede studienævnet gruppedannelser på idrætsuddannelsen. Der var enighed om at
det skal tydeliggøres for studerende hvorledes gruppedannelserne foregår på uddannelsen.
Beslutning
SN udarbejder – på baggrund af studienævnets beslutning om gruppedannelser på det ekstraordinære møde den 5. februar 2021 – Principper for gruppedannelser, som dels skal på hjemmesiden og dels
skal sendes ud til underviserne af TB sammen med en kort introduktion.
Det blev ligeledes besluttet at der skal fokus på at sikre at informationen i modulbeskrivelserne om Forventet arbejdsmængde for den studerende i dette modul gennemgås igen. SN udarbejder forslag til skabelon og sender til AS og TB.
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4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Studienævnet godkendte på deres møde den 23. november 2020
nelse og undervis- handleplaner for Evaluering af hele uddannelser BA/KA. Iht. handlening (§ 18, stk. 4, planerne skulle punkterne om brug af evaluering have været behandnr. 1)
let på januar-mødet 2021, men pga. arbejdet med den nye kandidatuddannelse er punktet ikke noget med på dagsordenen før nu.
b) Opfølgning på
handleplan for Eva- Bilag
luering af hele ud- Handleplan – evaluering af hele uddannelser – BA…
dannelser BA / KA Handleplan – evaluering af hele uddannelser – KA…
Indstilling
Der samles op på hvad der aktuelt er gjort og hvad der evt. kan gøres
yderligere.
Referat af punkt
Undervisningsevalueringer - det blev diskuteret om det var en god ide
at inddrage de faglige tutorer i arbejde med tydeliggørelse med brug
af evalueringerne og om dette kunne gøres til et obligatorisk punkt i de
faglige tutorers arbejde. Enighed om at der skal sættes ind allerede fra
studiestart.
Faglig udfordring / intellektuel stimulering – det blev foreslået at der
skulle laves fokusgruppeinterview med inddragelse af studiegruppeansvarlige.
Beslutning:
Studienævnet besluttede at inddrage de faglige tutorer i arbejde med
evalueringer, som en obligatorisk del af deres arbejde. TB sender information til den ansvarlige for de faglige tutorer.
AS og TB sikrer at der afholdes fokusgruppeinterview.
Begge punkter tages op på studienævnsmøde i september.
EBS kom til mødet. EFH afsluttede deltagelse i mødet.
4. Kvalitetssikring og Sagsfremstilling
-udvikling af uddan- Studienævnet behandlede på sidste møde resultatet af studiestartsunnelse og undervis- dersøgelserne på BA/KA. Behandlingen af BA-uddannelsen blev afning (§ 18, stk. 4, sluttet, men det blev besluttet at udsætte punktet vedr. KA til næste
nr. 1)
møde, så der kunne blive genereret nyt materiale, som differentierer
mellem SDU-bachelor og prof. bachelor for at komme nærmere på
c) Studiestartsunder- hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre studiestarten på KA.
søgelse – E20 –
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kandidatuddannel- Bilag
sen.
Studiestartsundersøgelse – E20 kandidat (svarprocent 26% - E19
27%)
Tilbagemelding fra CG ift spørgsmål i studiestartsundersøgelse
Studiestartsundersøgelse-KA-prof-bachelor
Studiestartsundersøgelse-KA-SDU-bachelor
Indstilling
Studienævnet tager stilling til hvilke ændringstiltag undersøgelserne
giver anledning til.
Til orientering er der ikke længere krav om udarbejdelse af en handlingsplan for studiestartsundersøgelserne.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede undersøgelsen. Med opdeling på hhv.
SDU-bachelorer og prof. bachelorer var det ifm. nogle af spørgsmålene tydeligt at de 2 grupper studerende har forskellig opfattelse af
studiestarten.
AS foreslog at hun kunne tage resultatet af undersøgelsen med til
planlægningsmøde om studiestart på kandidatuddannelsen i maj måned mhp. at bede de studerende i gruppen (som blev optaget sidste
år) om at komme med deres oplevelse af studiestarten 2020.
Beslutning
Der var enighed om at afvente tilbagemelding fra AS på næste studienævnsmøde før der evt. gøres yderligere.
Studienævn for idræt mener ikke spørgsmål 4 giver mening – derfor
besluttet at SN sender denne kommentar til Christian Grud til videreformidling til rette vedkommende.
5. Studieordninger,
Sagsfremstilling
kompetencebeskri- Der manglede beskrivelse af en B-prøve i det ændringsforslag der
velser og fagbeskri- blev sendt til skriftlig sagsbehandling.
velser (§ 18, stk. 4,
nr 2)
Bilag
B-prøve – TS5
a) B-prøve i TS5
Indstilling
Studienævnet vedtager forslaget til B-prøve for aktiv deltagelse.
Beslutning
Det fremsendte forslag blev godkendt.

Side 6

6. Øvrige sager (§ 18, Sagsfremstilling
stk. 4, nr. 5)
Studienævnet har fået en ansøgning om genindskrivning på bacheloruddannelsen til vurdering fra Optagelsen.
a) Vurdering af anDet drejer sig om en studerende, som blev udskrevet i 2017 efter 4
søgning om gen- års studier fordi han havde opbrugt 3 forsøg i 2 fag. Han har bestået
indskrivning
166.5 ECTS og mangler at bestå 2 fag:
F3: Videnskabsteori og etik (3.5 ECTS)
S4: Fysisk aktivitet og forebyggelse (10 ECTS).
som ikke længere udbydes, da de er fra den gamle BA-uddannelse. I
overgangsordning står der følgende ved de 2 fag:
• S4:Fysisk akt. og forebyggelse (Bunden skriftlig opgave)
Ekstraordinær eksamen søges ved studienævn
• F3:Videnskabsteori og etik (Skriftlig prøve)
FF7 Videnskabsteori, etik og akademisk håndværk (5 ECTS)
Optagelsen har vurderet at den studerende har væsentligt forbedrede
forhold ift. studieforløbet, men vil gerne høre studienævnets vurdering:
Uddrag af begrundelse for forbedrede forhold:
Beslutning
Studienævnet besluttede:
kan ansøger optages – ja
kan det ske på gammel studieordning - ja
de manglende fag kan indhentes ved FF7 og et selvvalgt
emne på 8.5 ECTS
studietid til færdiggørelse – ønsker at han først indskrives pr.
1.februar 2022 med ½ års indskrivning ellers pr. 1. september
2021 med 1 års indskrivning
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:
yderligere prøveforsøg (1)
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-

udsættelse af afleveringsfrist for speciale (5)
udsættelse af frist for indskrivning (1)
ændring af prøveform (3)
udvidelse af speciale til 45 ECTS (1)
dispensation ift. konstituerende valgfag (1)
afmelding af eksamen (1)
selvvalgt emne på BA-uddannelse (1)
forhåndsgodkendelse af ITT (8)
ændring af forhåndsgodkendt ITT (2)
dispensation for indgangskrav BA-projekt (1)

Afslag:
afslag afmelding af fag (2)
Afventer yderligere dokumentation:
yderligere prøveforsøg (1)
ændring af prøveform (1)
særlige prøvevilkår (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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