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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Referat af punkt 

Da studienævnet ikke er beslutningsdygtigt, er følgende punkter ble-

vet flyttet til næste studienævnsmøde den 28. september 2021: 

• 3a – Evaluering af FF6 via EVAL FF6 

• 4b – Studiemiljøundersøgelsen 2021 

• 5a – Sammensætning af ITT 

• 5b – Mundtligt forsvar på specialer 

• 5c – BL4 – svømning 

• 5g – Drøftelse af 2. studieår på KA 

 

Bilag 

Dagsorden – 21-08-19 

 

Beslutning 

De resterende punkter på dagsordenen blev drøftet af de tilstedevæ-

rende medlemmer, som udarbejdede en indstilling der sendes til skrift-

lig sagsbehandling hos de fraværende medlemmer med hurtig svar-

frist.  

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævn for idræt og sundhed 

Dato og tidspunkt  19. august 2021 kl. 9.00 – 12.00 

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 Louise Pedersen Mose (LPM) 

Afbud fra  Søren Andkjær, Charlotte Juul, Niclas Vellier Nyegaard og Eva 

Berthelsen Schmidt 

Mødeleder  Annemari Svendsen 

 



 

 Side 2 

2. Orienteringspunkt: 

a) studieleder 

Optagelse på BA 

AS orienterede om at der pt. er 129 studerende der har takket ja på 

BA. Studieledelsen har i samarbejde med institutlederen besluttet at 

der oprettes 4 hold i år mod tidligere 5 hold.  

Der vil i løbet af efteråret være overvejelser/drøftelser på institut-

tet/med fakultetet om en justering af optagelsestallet til 120 (tillagt 

overbookning). 

 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud-

dannelse og under-

visning (§ 18, stk. 4, 

nr. 1) 

 

a) Evalueringer og 

handleplaner 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner til behandling fra 

nedenstående moduler. 

 

Bilag 

• Bachelorprojekt 

• Best practice in childhood 

• BL2 Friluftsliv og erfaringsbaseret læring i naturen, del 1 

• IN2/TS2 Udvikling af sundhedsfremmende indsatser 

• Muskelfunktion – styrketræning 

• Project Governance – high performance  

• Projektforløb med ekstern partner 

• Speciale 

• TS7 Sundhedsprojekter i praksis 

• VF3 Aktivt udeliv – praksis, teori og udvikling 

 

Indstilling 

Studienævnet behandler de indkomne handleplaner og diskuterer 

om disse kan godkendes 

 

Referat af punkt: 

De tilstedeværende medlemmer drøftede de indkomne handleplaner. 

Det fremgår af handleplanen for Best practice in childhood at de øn-

sker en ændring af prøveformen – dette skal indsendes som et sær-

skilt ønske til studienævnet.  

 

Beslutning 

De indkomne handleplaner blev godkendt.  

 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskri-

velser og fagbe-

skrivelser (§ 18, stk. 

4, nr. 2) 

 

d) Ændring af prøve-

form - Muskuloske-

Sagsfremstilling 

De modulansvarlige ønsker at få ændret prøveformen fra en skriftlig 

hjemmeopgave til en 4 timers skriftlig stedprøve. Modulet er på 10 

ECTS med intern bedømmelse.  

 

Bilag 

• Ændring af prøveform i Muskuloskeletale sygdomme 

 



 

 Side 3 

letale sygdomme Referat af punkt 

De tilstedeværende medlemmer drøftede forslaget. 

 

Beslutning 

Forslaget blev – pba. skriftlig sagsbehandling - godkendt.  

e) Ændring af prøve-

form BL2 - Frilufts-

liv 

Sagsfremstilling 

De modulansvarlige for modul BL2 Friluftsliv ønsker at få modulet 

samlet til 1 modul i stedet for de 2, som det pt. er opdelt i, for dels at 

skabe bedre sammenhæng og alignment og dels for at forenkle ek-

samen.  

Mangler information om hvordan færdigheder og deltagelse evalueres 

(bedt Søren om svar på det) 

 

Bilag 

• Ændring af BL2 

 

Referat af punkt 

De tilstedeværende medlemmer drøftede forslaget 

 

Beslutning 

Forslaget blev – pba. skriftlig sagsbehandling - godkendt.  

 

f) Ændring af prøve-

form VF3 – aktivt 

udeliv 

Sagsfremstilling 

De modulansvarlige for VF3 ønsker at ændre i eksamensformen, så 

de 2 læringsprøver afskaffes til fordel for en kombineret prøve.  

 

Bilag 

• Ændring af VF3 

 

Referat af punkt 

De tilstedeværende medlemmer drøftede forslaget. 

 

Beslutning 

Forslaget blev – pba. skriftlig sagsbehandling - godkendt.  

 

h) Projektorienteret 

forløb på Q6 – ny 

studieordning 

Sagsfremstilling 

Der er fra administrationen – ifm. den nye kandidatstudieordning - et 

ønske om at Selvvalgt emne - projektorienterede forløb med ekstern 

partner dels bliver oprettet i stil med Projektforløb med ekstern partner 

på bacheloruddannelsen og dels bliver omdøbt til Projektorienteret 

forløb med ekstern partner.  

 

Hvad er studienævnets holdning til dette? 

 



 

 Side 4 

Referat af punkt 

De tilstedeværende medlemmer diskuterede forslaget. 

 

Beslutning 

Forslaget blev – pba. skriftlig sagsbehandling - godkendt. 

 

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: 

- indgangskrav til speciale (1) 

- ændring af prøveform (1) 

- ændring af forhåndsgodkendt ITT (1) 

- forhåndsgodkendelse af ITT (1) 

- afmelding af fag (1) 

 

Afslag: 

- ændring af prøveform (1) 

- ændring af uddannelsesdel (1) 

 

Afventer yderligere dokumentation: 

 

Retur uden behandling 

- plads på AVM-spor 4 (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. 

 

Bilag 

De behandlede sager er tilgængelige via SAGA.  

 



 

 Side 5 

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 

 


