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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Bilag: 

Dagsorden – 21-11-01 

 

Referat af punkt 

Punkt 4b - Grundig drøftelse af fritagelse/dispensation ift. afløsning af 

praktisk aktivitet – grundig drøftelse – blev udsat til næste møde for at 

sikre en bred drøftelse med deltagelse af flere VIP-medlemmer.  

 

2. Orienteringspunkt: 

a) studieleder 

Status på fordeling på specialiseringer - KA 

AS orienterede om fordelingen af ansøgninger til specialisering: 

- 15 på Exercise as medicin 

- 37 på Konkurrence- og eliteidræt, så 12 har fået afslag 

- 9 på Krop, bevægelse og kultur – oprettes derfor ikke. 

- Træningsfysiologi, sundhed og præstation / Bevægelses-

fremme i samfundet har fået mange ansøgere.  

 

7 af de 9, som søgte Krop, bevægelse og kultur er blevet indskrevet 

på Bevægelsesfremme i samfundet hvor der er blevet oprettet et 

Referat 

Emne  Møde i Studienævn for idræt og sundhed 

Dato og tidspunkt  1. november 2021 kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Mødelokale 6, IOB 

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 Morten Merhøj Mose (MMM) 

Faglig vejleder Lukas Pejinovic (LP) 

Faglig vejleder Louise Pedersen Mose (LPM) 

Afbud fra  Søren Andkjær, Karen Søgaard, Morten Merhøj Mose og Louise 

Pedersen Mose 

 

Mødeleder  Annemari Svendsen 

 



 

 Side 2 

fordybelsesspor specielt til disse studerende. Det overvejes om der 

evt. kan oprettes et særligt valgfag indenfor området på Q6.  

Specialiseringen vil blive udbudt igen til næste år. 

CJ forslog at orientering om specialiseringerne på BA-uddannelsen 

skal ske på et tidligere tidspunkt på BA-uddannelsen for at øge inte-

ressen.  

Derudover arbejder den nye outreach-koordinator på at få lidt mere at 

vide om baggrunden for de studerendes valg af specialisering via en 

survey.    

 

b) vicestudieleder Status på valg af studielinjer på BA-uddannelsen 

Innovation – 17 

BL-linje – 49 

TS-linje – 47 

 

c) studiekoordinator Endeligt optag pr. 1. oktober 2021 

Kvalitetsafdelingen på SUND har – til orientering - udarbejdet et notat 

over det endelige bachelor- og kandidatoptag pr. 1. oktober 2021 

sammen med en oversigt over udviklingen i optaget fra 2019-2021.  

 

d) studerende Nye medlemmer til fagrådet 

Det har i år været svært at få repræsentanter for 1. og 2. årgang til 

fagrådet. Vil gerne have mulighed for at deltage med et oplæg på 15-

20 min. i en fællesforelæsning. Der var opbakning til dette i studie-

nævnet, som finder fagrådets arbejde vigtigt. NVN kontakter TB, som 

formidler kontakt til en underviser. 

 

Sociale tutorer 

Der var diskussion af udvælgelse af de sociale tutorer. Studienævnet 

var enige om at alle årgange – så vidt som muligt – bør være repræ-

senteret. 

 

Studiepraktik 

LP orienterede om at studiepraktikken i uge 43 gik godt.  

Der arbejdes på at etablere en praksis for overdragelse af information 

om tilrettelæggelse etc. fra år til år.  

 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

a) Evalueringer og 

handleplaner 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evaluering til behandling fra nedenstående modu-

ler. 

 

Bilag 

Idræt og læring. 

 

Indstilling 



 

 Side 3 

Studienævnet tager evalueringen til efterretning.  

 

Referat af punkt 

Evaluering af idræt og læring blev taget til efterretning. 

 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

b) Opfølgning på 

handleplaner for 

evaluering af hele 

uddannelser for 

2020 og 2021 

Sagsfremstilling 

Studienævnet drøftede Evaluering af hele uddannelsen for BA/KA på 

sidste studienævnsmøde og besluttede at AS og SN på den baggrund 

skulle udarbejde et oplæg til handlingsplan til drøftelse/godkendelse 

på november mødet.  

Derudover er der stadig et par punkter, som er uafklarede fra sidste 

års handleplan for samme evaluering, så disse skal færdiggøres.  

 

Bilag 

F21 Idræt og sundhed BA (Med kommentarer) 

F21 Idræt og sundhed BA (Uden kommentarer) 

F21 Idræt og sundhed KA (Uden kommentarer) 

F21 Idræt og sundhed KA (Uden kommentarer) 

Handleplan – evaluering af hele uddannelser – BA – 2021 

Handleplan – evaluering af hele uddannelser – KA – 2021 

Handleplan – evaluering af hele uddannelser – BA – 2020 

Handleplan – evaluering af hele uddannelser – KA - 2020 

 

Referat af punkt 

AS gennemgik de fremlagte handleplaner for 2021.  

Det viste sig at der ikke var nogen mangler ift. handleplan for KA-2020 

– denne del af punktet udgår.  

Der mangler opfølgning på punkt om faglig udfordring/intellektuel sti-

mulering ift. gennemførsel af fokusgruppeinterview fra handleplan for 

BA-2020.  

 

Beslutning 

Handleplanerne for BA/KA 2021 blev godkendt.  

Punkt om fokusgruppeinterview tages op på møde i januar 2022, 

 

c) Opfølgning på op-

følgningsmøde – 

april 2021 

Sagsfremstilling 

Der blev efter forårets opfølgningsmøde for uddannelsen (lille status-

møde) udarbejdet en handlingsplan med en del punkter, som kræver 

opfølgning her i efteråret 2021.  

 

Bilag 

Opfølgningsmøde 2021 – handleplan – opfølgning efterårets møder 

Eksterne parter ifm. speciale 

 

Referat af punkt: 



 

 Side 4 

AS gennemgik dele af planen. 

 

Beslutning: 

Tages med på næste studienævnsmøde, hvor der er punkter til op-

følgning.  

 

d) Opfølgning på 

handleplan for SMU 

2021 

Sagsfremstilling 

AS og SN har på baggrund af behandling af SMU 2021 på sidste stu-

dienævnsmøde udarbejdet en handleplan, som er videresendt til fa-

kultetet.  

Fakultetet har inddraget denne i den samlede handleplan for fakulte-

tet, som er fremsendt til studienævnet til orientering.  

 

Bilag 

Handleplan – Idræt og sundhed - SMU 2021 

Handlingsplan SMU 2021 SUND FAK Overbliksskema 

Handlingsplan SMU21 SUND FAK Samlet 

 

Indstilling 

Studienævnet tager handleplanerne/informationen til efterretning.  

 

Referat af punkt 

AS gennemgik kort handleplanen. 

 

Beslutning 

Handleplanen blev taget til efterretning. 

 

e) Køreplan for be-

handling af UFM’s 

dimittendundersø-

gelse 2020 

Sagsfremstilling 

SDU har besluttet at afskaffe dimittendundersøgelser på SDU til fordel 

for UFM’s dimittendundersøgelse, som gennemføres hver 2. år.  

Fakultetet har på den baggrund udarbejdet en køreplan for behandling 

af undersøgelsen, som sendes til orientering i studienævnet sammen 

med dimittendundersøgelse for 2020. 

 

Bilag 

210210921Køreplan UFM dimittendundersøgelse 

Dimittendundersøgelse – 2020 

UFM’s dimittendundersøgelse 2020 – Idræt og sundhed 

 

Referat af punkt: 

Der var i studienævnet enighed om at undersøgelsen er for overord-

net og generel da der mangler information om ansættelsessted og de 

specifikke kommentarer. Materialet er derfor ikke særlig brugbart for 

studienævnet i deres videre arbejde med uddannelsen.  

 



 

 Side 5 

Beslutning 

SN udarbejder udkast til handleplan til næste møde, hvor det fremgår 

at der ikke kan udarbejdes en handleplan da undersøgelsen ikke giver 

anledning til ændringer bl.a. pga. det meget overordnede plan, som 

undersøgelsen er lavet på. 

Studienævnet kommenterer at de er ærgerlige over at SDU afskaffer 

deres egne undersøgelse.  

 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbeskri-

velser (§ 18, stk. 4, 

nr. 2) 

 

a) Forslag fra AS om 

ITT 

Sagsfremstilling 

Studienævnet drøftede på sidste møde muligheden for at bibeholde 

de nuværende generelt vide rammer i retningslinjerne for i stedet at 

stramme kravet til de studerende, således at den studerende i sin ar-

gumentation for valg af fag skal informere om: 

- beskrivelse af hvilke kompetencer de forventer at få pba. de 

konkrete fag 

- hvordan disse kan bruges ifm. et fremtidigt arbejdsområde.  

 

Det blev besluttet at AS skulle komme med bud på opdatering af dels 

kompetenceprofil for ITT dels en opdatering af retningslinjerne til næ-

ste møde. 

 

Bilag 

Forslag til ændringer – retningslinjer for ITT 

 

Referat af punkt: 

Studienævnet diskuterede det fremsendte forslag. Udover ændrin-

gerne til kompetenceprofilen foreslået af AS var der forslag om æn-

dringer af kravene til sammensætning af ITT. 

 

Beslutning 

Alle forslag blev godkendt.  

 

b) Fremtidsperspekti-

ver på KA-uddan-

nelsen 

Sagsfremstilling 

På baggrund af erfaringer ifm. optagelse / valg af specialiseringer på 

den nye kandidatuddannelse ønsker AS en drøftelse af fremtidsper-

spektiverne på KA-uddannelsen.  

 

Referat af punkt: 

AS bad om studienævnets input til om der er noget der kan gøres for 

at hjælpe de studerende bedre ifm. deres valg af specialisering. Bag-

grunden er dels at specialiseringen i Krop, bevægelse og kultur ikke 

blev oprettet (9 ansøgere) og dels at der var 12 studerende som fik af-

slag på optagelse på konkurrence- og eliteidræt – dvs. i alt 21 stude-

rende, som ikke har fået hvad de ønskede.  

Forslag: 



 

 Side 6 

- alle studerende skal angive en 1. og 2. prioritet. Krav om valg 

af 2. prioritet vil være med til at gøre det klart for de stude-

rende at de ikke er garanteret en plads på den søgte speciali-

sering. Information skal tilføjes på adgangskravssiderne på 

KA-uddannelsen. 

- mere målrettet information til studerende på bacheloruddan-

nelsen. TB holder flere informationsmøder om bachelorpro-

jektet og her kunne godt orienteres om specialiseringerne på 

KA 

- bedre information om hvordan optagelsen foregår og hvad de 

kan forvente 

 

Beslutning 

TB informerer om at der nu er fastlagt informationsmøde om speciali-

seringerne den 10. januar for BA-uddannelsen. 

AS tager forslagene med i det videre arbejde.  

 

5. 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: 

- forhåndsgodkendelse af sidefag (1) 

- ændring af forhåndsgodkendt ITT (2) 

- afmelding af eksamen (2) 

- afmelding af fag (1) 

- 4. prøveforsøg (2) 

- indgangskrav til speciale (1) 

- udsættelse af frist for færdiggørelse af uddannelse (2) 

- særlige prøvevilkår (1) 

 

Afslag: 

- dispensation fra mødepligt (1) 

- afmelding af re-eksamen (4) 

- ændring af prøveform (1) 



 

 Side 7 

 

Afventer yderligere dokumentation / vurdering: 

- ændring af forhåndsgodkendt ITT (1) 

 

Ikke behandlet pga. manglende relevans: 

- udsættelse af frist for beståelse af uddannelse (1) 

- ændring af forhåndsgodkendt ITT (1) 

 

 

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 

 


