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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Bilag  

Dagsorden 20-11-23 

 

Referat af punkt 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af 

referat fra mødet 

den 

Bilag: 

Referat 20-10-21 

 

Referat af punkt 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Orienteringspunkt: 

a) studieleder 

Observationsliste 

AS informerer om at kandidatuddannelse er på SDU’s observationsli-

sten pga. et for stort frafald i gennem de sidste år. I år ser det dog 

indtil videre bedre ud, da frafaldet holder sig indenfor det acceptable.  

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævn for idræt og sundhed 

Dato og tidspunkt  23. november 2020 kl. 13.00 – 16.00 

Sted  Online via Zoom 

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 Emma Fredskild Høvighoff (EFH) 

Faglig vejleder Louise Pedersen Mose (LPM) 

Afbud fra  Charlotte Juul, Eva Berthelsen Schmidt. 

Karen Søgaard deltog i mødet fra kl. 15.00 

Mødeleder  Studienævnsformand Annemari Svendsen 

 



 

 Side 2 

b) vicestudieleder Omprøve og 0-ECTS-fag 

Som aftalt på studienævnsmødet i oktober, så var det indkomne mate-

riale til behandling af omprøve og 0-ECTS-fag ufuldstændigt, så der er 

sat gang i en proces for at få indsamlet dette. Der er deadline den 1. 

december mhp. behandling på studienævnsmødet i december. 

 

c) studiekoordinator Ansøgninger om afmelding af fag, når der er brugt prøveforsøg 

Med udstedelse af ny uddannelsesbekendtgørelse har universiteterne 

fået hjemmel til at behandle ansøgning om afmelding af fag, når der er 

brugt prøveforsøg. På den baggrund har SDU Studieservice udarbej-

det et notat.  

SN orienterede om dette og påpegede at der på området er en over-

ordentlig stram praksis som betyder at det kun i helt ekstraordinære 

tilfælde vil være muligt at få en dispensation.  

 

d) studerende Faglige tutorgrupper 

NVN ønskede afklaring på om de faglige tutorgrupper kunne mødes 

holdvis, da der har været snak om at dette ikke var muligt. 

Tilbagemeldingen fra studieledelsen var at dette var tilladt.  

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

a) Evalueringer og 

handleplaner 

Sagsfremstilling 

Tilbagemelding fra AS på samtale med modulansvarlig på modulet 

Anvendt videnskabelige metode – spor 3 fra E19 pba. studienævnets 

kommentarer fra sidste studienævnsmøde om manglende struktur etc.  

 

Referat af punkt 

AS har talt med modulansvarlig om og tilbagemeldingen var at de ikke 

har lavet meget om på faget i år, men de har lavet det mere strukture-

ret (som efterspurgt af enkelte studerende i sidste års evaluering). 

 

Beslutning 

Studienævnet godkendte tilbagemeldingen. 

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

b) Handleplaner til 

Evaluering af hele 

uddannelser BA/KA 

 

Sagsfremstilling 

På baggrund af studienævnets behandling af Evaluering af hele ud-

dannelser – BA og KA på sidste møde har AS/SN udarbejdet hand-

lingsplaner. 

 

Bilag 

Handleplan – evaluering af hele uddannelser – KA – 2000 

Handleplan – evaluering af hele uddannelser – BA - 2000 

 

Indstilling 

Studienævnet godkender handlingsplanen.  

 



 

 Side 3 

Referat fra mødet 

AS gennemgik kort handlingsplanerne.  

 

Beslutning 

Handlingsplanerne blev godkendt.  

 

4. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

d) Møde i Aftagerpa-

nel  

Sagsfremstilling 

AS orienterer om møde i Aftagerpanel for idræt og sundhed den 6. 

oktober 2020.   

På baggrund af orientering og referat skal studienævnet beslutte hvil-

ke punkter fra mødet, som skal indgå i studienævnets/uddannelsens 

arbejde fremover.  

 

Bilag 

Referat 2020 

Uddannelsesstatus – 2020 

Dagsorden – 2020 

Inputskema – 2020 

Handleplansskabelon 

 

Referat af punkt 

AS orienterede om at dette, som også blev berørt på sidste møde. 

Input fra aftagerpanelsmødet blev efter mødet i oktober videresendt til 

arbejdsgrupperne som blev bedt om at forholde sig til dette ifm. det 

videre arbejde.   

 

Beslutning 

SN og AS laver en handleplan på denne baggrund.  

 

5. Eksamensplanlæg-

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

a) Principper for ud-

arbejdelse af afløs-

ningsopgaver ifm. 

Covid-19 

Sagsfremstilling 

Principper for udarbejdelse af afløsningsopgaver ifm. Covid-19 

På grund af de nuværende retningslinjer ifm. Covid-19-situationen er 

det ikke muligt for studerende at indhente manglende deltagelse i de 

praktiske moduler. De studerende søger derfor om udarbejdelse af 

afløsningsopgaver. Hvis den studerende mangler at indhente lidt, er 

det uproblematisk, men hvad gør når en studerende mangler at ind-

hente meget tilstedeværelse? 

Er det muligt at opstille nogle principper for denne situation? 

 

Referat af punkt 

Studienævnet drøftede situationen for disse studerende. Der var enig-

hed om at det var en særlig situation i år og at det kræver særlige 

dispensationer.  

 

Beslutning 



 

 Side 4 

Der var i første omgang enighed om at det ikke er muligt at fastsætte 

et princip, da hver ansøgning er unik og derfor skal behandles indivi-

duelt.  

 

I forbindelse med den efterfølgende behandling af de indkomne an-

søgninger blev nedenstående vejledende retningslinjer fastlagt:  

- studerende som mangler mindre end 50% tilstedeværelse i et 

modul skal skrive en større eller mindre afløsningsopgave af-

hængig af det eksakte fravær. Afløsningsopgaven udarbejdes 

af modulansvarlige  

- studerende som mangler mere end 50% i et modul skal skrive 

en større afløsningsopgave med et praksiselement inkluderet. 

Afløsningsopgaven udarbejdes af modulansvarlige.  

 

6. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr. 2) 

 

a) Ny kandidatuddan-

nelse  

Sagsfremstilling 

Leverance 2 er kommet ind og studienævnet skal tage stilling til de 

indkomne leverancer. Der sættes god tid af til processen. Retningslin-

jer for processen ligger på SharePoint.  

Alle bedes læse det samlede dokument grundigt igennem (studieord-

ningsbeskrivelserne behøver måske ikke en helt så grundig gennem-

gang). Hvert enkelt medlem bliver bedt om at komme med input og 

kommentarer. De kan relatere sig til følgende punkter:  

• Den overordnede model for uddannelsen, herunder antallet af 

specialiseringer og deres fokus 

• Den enkelte specialiserings fokus og alignment  

• Vurdering af bæredygtighed (er der jobs?) 

• Vurdering af interessen for uddannelsen og for hver enkelt specia-

lisering (er det et interessant produkt?) 

• Vurdering af hvor langt vi er i processen og om vi skal/kan starte til 

sommer.   

 

Bilag  

Leverance 2 

Skabelon 4 – Modulbeskrivelser (9 beskrivelser) 

 

Referat af punkt 

Studienævnet diskuterede grundigt det fremsendte materiale via et 

jamboard. Kommentarerne samlede sig om følgende:   

 

Overordnet struktur: 

- god struktur 

- fokus i specialiseringerne skal stå mere skarpt på de 2 fysio-

logiske specialiseringer  

- bekymring for at profilerne EAM og BMC er for nicheoriente-

rede og at der er for mange specialiseringer 



 

 Side 5 

- forbindelse mellem BA og KA er ikke tydelig - specielt ift. læ-

rings/-undervisningsdelen 

- hvor er idrætsperspektiv 

- mulighed for at valgmuligheden mellem specialiseringen bi-

beholdes i mindre grad 

- adgangsbegrænsning på konkurrence- og elite samt EAM – 

de 3 øvrige specialiseringer uden adgangsbegrænsning 

- bekymring for at kompetencerne udkrystalliseres på de enkel-

te specialiseringer på en sådan måde at den enkelte kandidat 

i sidste ende bliver mindre tværfaglig/mere ensporet 

 

Den enkelte specialisering: 

- mangler skarpt fokus på Movement in society – skal være 

mere fokuseret da specialiseringen pt. rummer mange ting 

- studienævnet har svært ved at se jobmuligheder for Body, 

movement and culture og EAM 

- Body, movement and culture – her mangler mestringen, 

kroppen, læring 

- Body, movement and cultur skal gøres lidt bredere 

- Movement in society skal gøres mere fokuseret 

- mere sundhedsfokus på EAM – ’sygdom’ fylder for mange 

ECTS 

- Exercise phys. – fokus på performance ift. konkurrence- og 

eliteidræt 

 

Der var i studienævnet enighed om at indstille følgende: 

- Exercise as Medicine af særlige årsager i en eller anden form 

skal starte til september  

- de 3 øvrige specialiseringer bør udsættes til materialet er me-

re gennemarbejdet og færdigt 

- der skal en hurtig udmelding til de studerende, hvis beslutnin-

gen bliver en udsættelse af studieordningen til E21.  

 

b) Retningslinjer for 

valg af studieret-

ning – procedure 

og maks. antal  

 

Sagsfremstilling 

Der ønskes etablereret en fast procedure ifm. valg af studieretning 

indeholdende: 

- maksimalt antal studerende pr. studielinje 

- tidspunkt for tilmelding 

- arbejdsfordeling 

 

Bilag  

Retningslinjer vedrørende tilmelding og skift af studielinje……. 

 

Referat af punkt 

SN gennemgik det udarbejdede forslag.  



 

 Side 6 

 

Beslutning 

Forslaget blev godkendt. SN sikrer videreformidling til relevante par-

ter.  

 

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: 

- startmerit (1) 

- yderligere prøveforsøg (1) 

- ændring af prøveform (17) 

- afløsning af modul (1) 

- konstituerende fag (3) 

- forhåndsgodkendelse (2) 

- ændring af prøveform (1) 

- afmelding af kurser/sidefag (1) 

- adgangskrav til speciale (1) 

 

Afslag: 

- startmerit (1) 

- nedsættelse af tilstedeværelseskrav (1) 

- afmelding af modul (1) 

 

Afventer yderligere dokumentation: 

- udsættelse af afleveringsfrist (1) 

- afmelding af kursus (1) 

 

b) Sager siden sidst Sagsfremstilling 

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

formation om formands / administrativt behandlede sager siden sidste 

møde. 

 



 

 Side 7 

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 

 


