
 

 

Referat af studienævnsmøde onsdag den 17. juni 2019

Til stede: 
Pia Elberg (PBE), formand 
Xenia Jørgensen Uth (XJU), næstformand 
Jesper Franch (JF)  
Erika Spaich (ES)  
Lars Domino Østergaard (LDØ) 
Louise Pape-Haugaard (LPH)  

 
 
 
Afbud:  
Charlotte Overgaard (CO) 
Sidsel Krogh Rasmussen (SKR) 

Nanna Skafte Damgaard (NSD) 
Nicklas Fleischer (NFL) 
Lise Sundgaard Reimer (LSR) 
Christina Agerbæk Derosche (CAD) – fra kl. 13.00 
 
Observatører: studieleder Mette Dencker Johansen (MDJ), decentral studievejleder Nicolaj Andersen (NIA) 
  
Referent: Malene Møller Knudsen 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra seneste møde  
3. Behandling af semesterbeskrivelser for E19 
4. Behandling af selvevalueringsrapporter for Idræt, Idrætsteknologi og FSV 
5. Præsentation af første udkast til Idrætsstudieordningerne v. JF og LDØ 
6. Drøftelse vedr. karakterkrav ift. optagelse på studienævnets uddannelser  
7. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner  
8. Orientering om optag på uddannelserne 
9. Meddelelser  
10. Eventuelt  
 

Punkter til behandling for lukkede døre: 

11. Merit, dispensationer og klager 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
PBE foreslog et ekstra punkt som var modtaget sent til dagsorden: Godkendelse af forslag til 
studiestartsprøve. Studienævnet besluttede at punktet skulle indgå som punkt 7a. 

Ad 2. Godkendelse af referat 

Det blev besluttet, at omformulere ordlyden i punkt 3 om semesterbeskrivelser, så det bliver tydeligt, at 
studienævnet ønsker at blive orienteret, i forbindelse med skift at den underviser, der er meldt ud – dvs. 
både hvis der evt. sker skift af den underviser, der er meldt ud i semesterbeskrivelsen, og når det er 
besluttet, hvem underviser bliver, når semesterbeskrivelsen er godkendt inden der er sat underviser på 
(”TBA” i semesterbeskrivelsen).  

Referatet blev derefter godkendt. 

Ad 3. Behandling af semesterbeskrivelser for E19 

Semesterbeskrivelser blev behandlet med udgangspunkt i indstillinger fra tovholdere. Studienævnet 
besluttede for hver semesterbeskrivelse, hvorvidt de kunne godkendes, betinget godkendes eller ikke 
godkendes med udgangspunkt i Action Points fra seneste evaluering af semesteret.   
 

Semester Konklusion Bemærkninger 
IDR BA 3 
 

Betinget 
godkendt 

PBE gennemgår forslag til ændringer med koordinator. 

ST BA 5 Betinget 
godkendt 

PBE og semesterkoordinator laver ændringer på baggrund af feedback 
på mødet. Især i forhold til de godkendte kvalifikationer ift. 
kursusmodulet Sundhedsteknologi i klinisk praksis. 
 

KVT 1 Betinget 
godkendt 

Pga. samlæsning af kursusmodulet Videnskabelig metode ændres 
eksamensformen fra mundtlig til skriftlig stedprøve pga. antallet af 
studerende. Samtidigt ansøges om dispensation til ændring af 
eksamensformen i studieordningen. 
Modulet Teknologi i sundhedssektoren var ikke opdateret på baggrund 
af semesterevalueringen – MDJ/PBE kontakter kursusansvarlig 
 

MSKFYS1 Ikke godkendt 
 

Alle kursusansvarlige og semesterkoordinator indkaldes til møde med 
MDJ og PBE for at komme i dialog om studienævnets kriterier for 
godkendelse af semesterbeskrivelser  

 
Opfølgning:  

Der følges op på betinget godkendte semesterbeskrivelser snarest muligt og MSK FYS fremsendes pr. mail 
til skriftlig behandling primo august. 

Ad 4. Behandling af selvevalueringsrapporter for Idræt, Idrætsteknologi og FSV 

Formanden havde på studienævnets vegne og på baggrund af input fra VIP medlemmer af studienævnet og 
semesterkoordinatorer lavet et udkast til svar på fokusområderne i selvevaluerings-rapporteringen fra fire 
uddannelser.  

PBE præsenterede de 3 rapporter, som pt. har status ”under udarbejdelse”. Det betyder, at studienævnets 
medlemmer nu har mulighed for at få tilføjet punkter. Når rapporterne præsenteres næste gang på 
studienævnsmøde i september, vil studienævnet ikke længere kunne rette noget i dem. Rapporterne 
danner grudlag for selvevalueringsmøder i september, hvor studienævnsmedlemmer deltager.    
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FSV  

PBE fortalte, at der ikke er de store ændringer til selvevalueringsrapporten for FSV i forhold til seneste 
selvevaluering i 2016. Hun er indstillet på at modtage forslag til ændringer til rapporten indtil fredag den 
21. juni. 

Det blev nævnt, at man kunne tilføje opmærksomhedspunkt omkring hvordan uddannelsen markedsføres i 
rapporten. Derudover skal der tjekkes op på sætning vedr. adgangskrav (punkt 2.1 sidste passus). 

Idrætsteknologi 

PBE fortalte, at der ikke er de store ændringer til selvevalueringsrapporten for idrætsteknologi i forhold til 
seneste selvevaluering i 2016. 

Der er kommet flere studerende på uddannelsen siden 2016, men antallet af eksterne ansøgere er faldet, 
da sprogkravet nu håndhæves. Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer. 

Idræt 

PBE fortalte, at det var en udfordring at få tydeliggjort, hvordan progressionen ift. kompetenceprofilerne 
udmøntes i alle tre uddannelser (Idræt som enkeltfag, Idræt som centralt fag og Idræt som sidefag) – jf. 
afsnit 2. Der var enighed om at tage tabeller som kobler kompetenceprofilerne med kursus- og 
projektmoduler ud af afsnittet til fordel for en kort sammenfatning i prosa. 

Det skal bl.a. beskrives, at man kan bytte kurserne på 1. og 2. semester kandidat, for at det er muligt at 
tilrettelægge studieforløb for ”Idræt som centralt fag” som har forskellige sidefag og forskellig 
uddannelseslængde. 

Studienævnets rolle i forhold til overgangsfrekvens skal uddybes. Det blev nævnt, at den praktiske 
undervisning på uddannelsen fra ca. 2022 vil foregå i Gigantium. 

Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer. 

Opfølgning: 

Studienævnet får selvevalueringsrapporterne til kommentering pr. mail hen over sommeren og inden de 
sendes til opponenterne.   

Ad 5. Præsentation af første udkast til Idrætsstudieordningerne v. JF og LDØ 
 
LDØ præsenterede strukturen for de reviderede idrætsstudieordninger og fortalte bl.a. at kobling af teori 
og praksis i kursusmodulerne på 1.-4. semester vil fortsætte. Studienævnets anbefaler, at omfanget af 
projektmodulerne på semestre, hvor der også er kursusmoduler, bliver 15 ECTS i stedet for de foreslåede 
20 ECTS. Årsagen er at det vil forbedre muligheden for at få studieordninger for ”Idræt som hhv. centralt 
fag og sidefag” til at hænge sammen. 
 
Studienævnet takkede for god orientering og LDØ takkede for studienævnets input. 
 
Ad 6. Drøftelse vedr. karakterkrav ift. optagelse på studienævnets uddannelser  
 
Studienævnet er blevet bedt om at forholde sig til eventuel indførelse af karakterkrav ift. optagelse på 
studienævnets uddannelser jf. bilag. 

Studienævnet var enige om ikke at foreslå indførelse af krav om bestemte karakterer ifm. optagelse på 
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studienævnets uddannelser. 
 
Ad 7a. Studiestartsprøve 
 
Forslag til studiestartsprøve var rundsendt inden mødet. Studienævnet godkendte forslaget, som betyder 
at de studerende, som ikke møder op på SUNDs bachelor-uddannelser i løbet af september måned kan 
udskrives af universitet inden 1. oktober.   
SN spurgte til, om det kan komme til at gælde allerede pr. 1.9.2019 og dette undersøges.  
 
Ad 7b. Afklaring af behov for studieordningsrevisioner  
Studienævnet forholdt sig til, hvilke revisioner der skal være klar pr. 1. november 2019, som er fakultetets 
deadline ift. fremsendelse af ønsker om revisioner i studieordningerne. Følgende oversigt blev godkendt. 

Studieordning Revisionsbehov/ønsker 

IDR BA Revision af alle 6 semestre inkl. progression i PBL i form af eksplicitte læringsmål 

IDR KA Revision af alle 4 semestre inkl. progression i PBL i form af eksplicitte læringsmål 

IDR TEK Eksplicitering af PBL læringsmål 

FSV Eksplicitering af PBL læringsmål 

ST BA Rette mindre uhensigtsmæssigheder/formuleringer 

ST KA Rette mindre uhensigtsmæssigheder/formuleringer 

KVT Eksplicitering af PBL læringsmål og evt. revision af læringsmål i kursus- og 
projektmoduler 

MSKFYS Eksplicitering af PBL læringsmål 

SMERTE master Eksplicitering af PBL læringsmål 

SUND INF master Ikke afklaret. 

 
Ad 8. Orientering om optag på uddannelserne 
SN bemærker, at optaget på de tre kandidatuddannelser FSV, KVT og MSK FYS tilsammen har stort set 
samme antal optagne som de to kandidatuddannelser KVT og FSV havde sidste år. 

Det bemærkes endvidere, at overgangsfrekvensen til Idræt kandidat er lavere end forventet. Studienævnet 
besluttede i den sammenhæng at lave en uformel indsats på Idrætsuddannelsen, hvor vejledere spørger de 
studerende som deltager i eksamen i bachelorprojekt i juni 2019, hvad deres plan er efter 
bacheloruddannelsen. JF og LDØ vil stå for at indsamle denne information. 

Ad 9. Meddelelser 

• Orientering fra den decentrale studievejledning: Der er ansat 3 nye studievejledere, som er i gang 
med oplæringen. Derudover blev der orienteret om en stigning i spørgsmål om sundhedsteknologi 
fra potentielle studerende. 

• Næstformanden XJU meddelte, at hun træder ud af studienævnet, da hun ifm. næste semesters 
projektarbejde rejser til Japan omkring 1. juli 2019. Ny næstformand vil blive valgt på møde i 
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september og suppleant Sine Nordstrøm Lambert Andersen indkaldes til studienævnets møder i 
resten af valgperioden. 

 
Ad 10. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

Ad 11. Merit, dispensationer og klager (Lukket punkt) 
 
 
Næste møde afholdes den 5. september 2019 kl. 12.30.  


