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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Bilag: 

Dagsorden – 21-06-10 

 

Referat af punkt: 

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra møde den 

19. april 2021.  

Sagsfremstilling 

Referatet er godkendt af studienævnet pr. mail.  

 

Bilag: 

Referat – 21-04-19 

 

Referat af punkt: 

Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer.  

 

3. Orienteringspunkt: 

a) studieleder 

Personalenyt: 

Faglig vejleder Emma stopper sin ansættelse ved udgangen af juni 

måned, fordi hun afslutter sin uddannelse. 

 

Outreachkoordinatorstillingen er blevet forlænget med 1 år. 

Referat 

Emne  Møde i Studienævn for idræt og sundhed 

Dato og tidspunkt  10. juni 2021 kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Online via Zoom 

Inviterede Annemari Svendsen (AS) 

Karen Søgaard (KS) – forlod mødet kl. 16.00 

Søren Andkjær (SA) – forlod mødet kl. 16.00 

Studerende Niclas Vellier Nyegaard (NVN) 

Studerende Charlotte Juul (CJ) 

Studerende Eva Berthelsen Schmidt (EBS) 

Vicestudieleder Thomas Bredahl (TB) 

Faglig vejleder Morten Merhøj Mose (MMM) 

Faglig vejleder Emma Fredskild Høvighoff (EFH) 

Faglig vejleder Louise Pedersen Mose (LPM) 

Afbud fra   

Mødeleder  Annemari Svendsen 

 



 

 Side 2 

 

Status på ny kandidat  

Alle specialiseringsgrupper er i fuld gang med at gøre klar til studie-

start og med at udvikle på de kommende moduler. Der arbejdes pt. 

med specialer og projektorienterede forløb – studienævnet vil efter 

sommerferien få forslag til drøftelse.  

 

BL5 / FF9 

AS orienterede om at hun havde talt med modulansvarlig ift. arbejds-

belastning på disse moduler.  

 

b) studiekoordinator Eksamensklage 423240 

Bilag: 

Afgørelse_423240 (afslag – studerende overholdt ikke afl. frist)  

 

Referat af punkt: 

SN orienterede kort om afgørelsen.  

 

Nyt evalueringssystem - EVAL 

Der er pt. 2 moduler der bliver evalueret efter det nye system 

 

Referat af punkt: 

SN orienterede kort om det nye evalueringssystem bliver taget i brug 

på alle moduler fra E21. Studienævnet vil få yderligere information.  

 

Opfølgning på høring af anbefalinger om medbestemmelse og 

medinddragelse 

Der er information om direktionens beslutning ift. høring om medbe-

stemmelse 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 …………… 

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

a) Evalueringer og 

handleplaner 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner til behandling fra ne-

denstående moduler. 

 

Bilag 

BL8 – Dans og bevægelseskommunikation – F21 

BL9 – Boldspil II – Spilrelationer i netvægspil – F21 

Elitemiljøer i praksis – E20 
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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 

 

Referat af punkt 

Studienævnet behandlede ovenstående evalueringer/handleplaner.  

 

Beslutning 

Alle ovenstående handleplaner blev godkendt.  

 

Referat af punkt - TS6 – Idræt og træning i den sundhedsfremmende 

praksis 

Studienævnet diskuterede evalueringen grundigt, bl.a. indholdet af og 

fokus på modulet 

 

Beslutning 

Det blev besluttet at TB tager en drøftelse med de modulansvarlige 

mhp. en opdatering/ændring af modulet.  

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

b) Uddannelsesop-

følgning møde den 

19. april 2021 

Sagsfremstilling 

Der blev holdt opfølgningsmøde med fakultetet den 19. april 2021. Der 

er på baggrund af mødet udarbejdet en handleplan, som studienæv-

net hermed orienteres om og har mulighed for at komme med kom-

mentarer til.  

 

Bilag 

Uddannelsesopfølgning - 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 

 

Referat af punkt: 

AS gennemgik og kommenterede handleplan fra mødet: 

- studieintensitet – KA – det forventes at tilrettelæggelsen af 

den nye kandidatuddannelse med flere fag, som ligger sidelø-

bende vil betyde større studieintensitet ligesom opdeling i 

specialiseringer med fag der bygger ovenpå hinanden vil 

være med til at øge intensiteten. Derudover er underviserne 

gjort tydeligt opmærksom på at øge intensiteten og kræve 
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mere af de studerende. Der var i studienævnet enighed om, 

at undervisningen skal tage afsæt i, at de studerende har for-

beredt sig til undervisningen.  

- frafald på KA – her er der sket et fald, så pt. er der ikke et 

problem. Der holdes fokus på om tendensen fortsætter – der 

kan dog være en bekymring for at corona kan have en nega-

tiv effekt. 

- nedbringelse af ledighed. Her går overvejelserne på om skal 

der laves et CMS-forløb på 1-2 ECTS. Enighed om at det vil 

være en god ide at forløbet får tildelt ECTS. Dette skal drøftes 

videre med de fagansvarlige for AVM og VF.  

- fald i ansøgertal – her sættes ind med bedre markedsførings-

strategi ligesom det forventes, at outreachkoordinator vil 

kunne bruges til dette i forskellige sammenhænge 

- overgangsfrekvens. Denne er stadig ikke høj nok. Enighed 

om at der bør informeres mere om overgang til kandidatud-

dannelsen – enten af de faglige vejledere eller af outreachko-

ordinatoren. Studieledelsen overvejer mulighederne inden for-

årets ansøgningsfrist 

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

c) Studiestartsunder-

søgelse – kandidat 

– E20 

Sagsfremstilling 

Studienævnet besluttede på sidste møde at afvente tilbagemelding fra 

AS ift. møde om kandidatstudiestarten før der blev taget endelig stil-

ling til om der skulle justeres i studiestarten med baggrund i 2020-stu-

diestartsundersøgelsen. 

 

Bilag 

Kandidatstudiestart 2021 

 

Referat af punkt 

Der har været møde om studiestart og AS gennemgik kort studiestart 

for E21 hvor hovedpunkterne var: 

- forbedret mulighed for de prof.bach.-studerende for få infor-

mation om praktiske ting via itslearning 

- Tour de videnskab tages ud til fordel for en introduktion til de 

5 specialiseringer 

- planlægning af et fagligt arrangement når man har valgt spe-

cialisering.  

 

Beslutning 

Der gøres pt. ikke yderligere. 

 

Sagsfremstilling 
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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 svar fra Christian Grud.  

 

Bilag 

Kommentar studiestartsundersøgelse 

 

Referat af punkt 

Studienævnet tog Christian Gruds svar til efterretning.  

 

5. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbeskri-

velser (§ 18, stk. 4, 

nr 2) 

 

a) Datascience / We-

arables 

Sagsfremstilling 

Gruppen bag specialiseringen i Træningsfysiologi, sundhed og præ-

station ønsker at skifte plads på 2 moduler – Datascience (fra Q3 til 

Q4) og Wearables (Q4 til Q3). 

 

Bilag 

Ændring af placering 

 

Referat af punkt: 

Studienævnet diskuterede kort det fremsendte forslag.  

 

Beslutning 

Forslaget blev godkendt.  

 

b) Project Governance 

and High Perfor-

mance 

Sagsfremstilling 

Gruppen bag specialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt ønsker at 

ændre i faget Projekt Governance and High Performance, så det ned-

skrives 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 

 

Referat af punkt: 

AS præsenterede gruppens forslag.  

 

Beslutning 

Forslaget blev godkendt. 
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c) Idræts- og bevæ-

gelsesteknologi 

Sagsfremstilling 

De modulansvarlige i Idræt- og bevægelsesteknologi ønsker at få æn-

dret i modulbeskrivelsen ift. kompetencemålene og eksamensformen. 

Se den aktuelle modulbeskrivelse her.  

 

Bilag  

Idræts- og bevægelses teknologi 

 

Referat af punkt: 

Studienævnet behandlede det indsendte forslag. 

 

Beslutning 

Det indsendte forslag blev godkendt.  

 

d) Læringstimer på 1. 

semester af BA 

Sagsfremstilling 

Julie Dahl og Emil Tarp har udarbejdet et forslag til, hvordan lærings-

udbyttet af timerne kan øges og omdrejningspunktet ændres i FF1: 

Teambold og teamudvikling så læringstimerne træner en nøglekompe-

tence ved de nye studerende. 

 

Bilag 

Læringstimer CMS 260521 

 

Referat af punkt: 

TB orienterede om dette forslag, som integreres i FF1 og FF3 samt i 

arbejdet hos de faglige tutorer med skemalagte timer.   

 

Beslutning 

Forslaget blev godkendt.  

 

e) Mundtligt forsvar 

på specialer 

Sagsfremstilling 

Der er 2 forskellige måder at afslutte specialet på: 

- en videnskabelig artikel, som forsvares ved et mundtligt for-

svar 

- en videnskabelig afhandling, som bedømmes uden mundtlig 

forsvar 

 

Der bliver løbende stillet spørgsmål til om prøveformerne kan ligestil-

les, så der bliver mundtlig forsvar for begge.  

 

Forskningsenheden Muskelfysiologi og Biomekanik (MOB) har disku-

teret brug af indledning/manchet ifm. prøveformen videnskabelig arti-

kel og de har stillet forslag om:  
- at manchetten bliver frivillig eller afskaffes ifm. artikelformen. 

https://odin.sdu.dk/fagbesk/?id=81381&a=view
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- 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-

læg til artiklen, der på nuværende tidspunkt vælger artikelfor-

matet for at få muligheden for at forsvare specialet. 

Bilag 

Speciale – ønske om afskaffelse af manchet 

Referat at punkt: 

Studienævnet diskuterede det fremsendt forslag ud fra forskellige 

vinkler: 

- skal det være frivilligt eller et krav med mundtligt forslag på 

rapporten 

- manchetten – hvordan passer den ind ift. mundtlig forsvar 

- de studerendes valg af eksamensform – er den drevet at øn-

ske om mundtligt forsvar eller ej 

- fastholdelse af mundtligt forsvar for artikelform 

Beslutning 

Punktet tages op igen på næste møde. AS kommer – med baggrund i 

studienævnets diskussion - med et oplæg til drøftelse på næste stu-

dienævnsmøde 

  

f) TS6 – Idræt og træ-

ning i den sund-

hedsfremmende 

praksis 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indsendelse af handleplan for TS6 lægger modul-

teamet op til en ret omsiggribende revision af modulet. De ønsker at 

studienævnet drøfter forslaget og tager stilling til om dette skal gen-

nemføres og i så fald hvordan dette kan foregå.  

 

Bilag 

TS6 – ønske om tilbagemelding fra studienævn 

 

Referat af punkt 

Studienævnet diskuterede punktet grundigt ifm. evaluering/handle-

plan.  

 

Beslutning 

Det blev besluttet at TB tager en drøftelse med de modulansvarlige 

mhp. en opdatering/ændring af modulet.  

 

g) Omprøve – BL5 Sagsfremstilling 

Det har - ifm. forårets arbejde med fastlæggelse af B-prøver – vist sig 

at der ikke var fastlagt en B-prøve for læringsprøven i BL5: Læring II: 

Teknisk dygtiggørelse og feedback 
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Referat af punkt 

Den modulansvarlige foreslår en mundtlig fremlæggelse.  

 

Beslutning 

Studienævnet godkendte forslaget.  

6. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr. 5) 

 

a) Vurdering af ansøg-

ning om genind-

skrivning 

Sagsfremstilling 

Studieservice har sendt en ansøgning til vurdering hos studienævnet 

fra en studerende som ønsker at blive genindskrevet på kandidatud-

dannelsen i idræt.  

Vedkommende har bestået 75 ECTS i perioden 2010-2012 og mang-

ler således 45 ECTS for at færdiggøre uddannelsen.  

Studienævnet skal tage stilling til: 

- om der er væsentlig forbedrede forhold for at bestå uddannel-

sen 

- om ansøger blive genindskrevet og hvis det er muligt – hvilke 

betingelser han skal indskrives under (studieordning/studie-

tid/merit) 

 

Bilag 

 

Referat af punkt 

SN orienterede om den studerendes tidligere indskrivning: 

- bestået 75 ECTS på den gamle kandidatuddannelse i perio-

den (2010-2012) 

-  mangler speciale og et modul ift. den gamle studieordning 

Studienævnet diskuterede sagen. 

 

Beslutning 

Studienævnet besluttede at ansøger kunne blive genindskrevet på 

2016-studieordningen med dispensation til kun at bestå 1 konstitue-

rende valgfag.   

Studienævnet skal godkende det ene konstituerende valgfag han der-

med skal følge.  

 

b) Ændring af udvæl-

gelseskriterier og 

adgangskrav – E22 

Sagsfremstilling 

Uddannelsen skal melde ind til fakultetet senest den 16. august 2021, 

hvis der ønskes ændringer i Adgangskrav og Udvælgelseskriterier til 

optagelsen i efteråret 2022 på kandidatuddannelsen samt bachelor til-

valg og sidefag.  

 

Bilag 

Info om ændring 

SUND KA E22 

SUND tilvalg + sidefag E22 
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Referat af punkt 

Studienævnet havde ikke ønsker til ændringer. 

c) Ændring i eksiste-

rende uddannelser 

Sagsfremstilling 

Ministeriet har indkaldt ønsker til evt. ændringer i eksisterende uddan-

nelser. 

 

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…………. 

 

Referat af punkt: 

Studienævnet havde ikke ønsker til ændringer. 

 

7. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr. 4) 

 

a) Behandling af an-

søgninger 

Sagsfremstilling: 

Se Oversigt over ansøgninger, som ligger på studienævnets SharePo-

int side for information om de indkomne ansøgninger.  

 

Bilag 

De aktuelle ansøgninger er tilgængelige via SAGA.  

 

Indstilling 

De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.  

 

Referat af punkt 

Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 

 

Beslutning: 

Imødekommelser: 

- ITT (5) 

- ændring af ITT (2) 

- udsættelse af frist for beståelse af førsteårsprøve (1) 

- udsættelse af afleveringsfrist for BA-opgave (2) 
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- udsættelse af afleveringsfrist for speciale (2) 

- udsættelse af gennemførselstid for uddannelse (1) 

- ændring af prøveform (4) 

- indgangskrav til bachelorprojekt (2) 

- ændring af tilvalg (1) 

- forhåndsgodkendelse af fag fra RUC (1) 

 

Afslag: 

- indgangskrav til speciale (1) 

- afmelding af bachelorprojekt (1) 

- ændring af forhåndsgodkendt ITT (1) 

- ekstraordinær eksamen i AVM (1) 

- ændring af prøveform (1) 

 

Afventer yderligere dokumentation: 

- ITT (3) 

 

b) Sager siden sidst Sagsfremstilling 

Se Oversigt over ansøgninger som er fremlagt på SharePoint for infor-

mation 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   Susanne Nicolaisen 

Studienævnsformand   Studiekoordinator 

 


