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	Namn på program  Name of study programme: Masterprogrammet i idrottsvetenskap
	Programme code: MASIV
	Instance code: 
	Credits: 120
	Start semester: 
	Svarsfrekvens programvärdering  Response rate programme evaluation: 
	Termin  Semester 1: 40 st (antagna ht-22)
	Termin  Semester 1_2: 
	Termin  Semester 3: 
	Termin  Semester 2: 
	Termin  Semester 6: 
	Termin  Semester 8: 
	Termin  Semester 10: 
	within the study programme: Idag är formerna för studentinflytande i första hand genom utvärderingar av kurser. I det kommande reviderade masterprogrammet vid GIH, vilket är under utveckling, kommer det även finnas ett programråd inom vilket det ska finnas med en studeranderepresentant. Det har inte gjorts någon program- eller självvärdering av masterprogrammet under våren. Anledningen till detta är att ett helt nytt masterprogram är under utveckling. Utvecklingsarbetet är omfattande och därför är siktet inställt på ht-24 som start för det nya masterprogrammet i idrottsvetenskap. Arbetsgruppen som har fått i uppdrag att utveckla det nya masterprogrammet vid GIH, består av Toni Arndt från institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik, Pia Lundquist Wanneberg från institutionen för rörelse, kultur och samhälle, Maria Ekblom från institutionen för fysisk aktivitet och hälsa, Sara Hoy från doktorandrådet, samt Victoria Blom (prefekt) och Jonas Mikaels (studierektor) vid institutionen för fysisk aktivitet och hälsa. Det ska även inrättas ett programråd där det även ska ingå en studeranderepresentant.
	Programmets starka sidor  The programmes strengths: (Kommentarerna som följer i detta dokument är i stort sett de samma som jag skrev jag till föregående års programanalys. Jag låter de vara kvar då de fortfarande har relevans). När jag samtalat med tidigare utbildningsledare för masterprogrammet, lyfts ofta den höga graden av valbarhet fram som en styrka i programmet. Paradoxalt nog är denna valbarhet samtidigt en del av problemet. Studenternas möjlighet att själva utforma sin master, genom exempelvis en helt valfri andra termin och tredje termin (bortsett från kursen Projektspecifik fördjupning) där de själva kan välja bland kurser på andra lärosäten och få dessa tillgodoräknade, skapar en rad olika möjligheter för den enskilde studenten. Samtidigt skapar denna valfrihet flera problem för GIH som lärosäte. Ett av dessa problem är att vi förlorar intäkter när studenterna läser kurser vid andra lärosäten och sedan tillgodoräknar dessa i sin master. Ett annat problem är hanteringen av tillgodoräknande. En hantering som kräver mycket administration som kostar både tid och pengar.
	the programme: Utveckling av ett nytt masterprogram vid GIHMaster’s Programme in Sports Science, 120 creditsUnder 2020 gjordes det en översyn av GIHs utbildningsutbud. I rapporten från denna översyn (Diarienummer GIH 2020/130), framgår det tydligt att nuvarande masterprogram är i stort behov av revidering. Den samlade bilden som presenteras i rapporten, är en utbildning som kännetecknas av en allt för stor grad av valfrihet, låg genomströmning, låga intäkter, höga kostnader och vars kvalitet är svår att säkerställa. Den slutsats utredarna kommer till, är att problemen förefaller hänga samman med programmets nuvarande struktur och föreslår därför att masterprogrammet behöver genomgå en större översyn. Målbilden för ett nytt masterprogram vid GIH är att arbeta fram en utbildning som:- ges helt på engelska  - bygger på en tydligare struktur- har en termin (förslagsvis termin 3) med valbart innehåll för att möjliggöra ett s.k. ”mobility window”- ger möjlighet till ettårig påbyggnad (magister), vars syfte är professionsutvecklande- ger möjlighet till tvåårig påbyggnad (master), vars syfte är forskningsförberedande 
	implementation and results of the study programme: Målbilden för det reviderade masterprogrammet vid GIH, med start hösten 2024, är en utbildning på avancerad nivå med tre inriktningar vilka bygger vidare på respektive institutions grundutbildningar: Ämneslärarprogrammet och Sport Management (RKS), Tränarprogrammet (FNB) och Hälsopromotionsprogrammet (FAH). I Figur 1 nedan presenteras den övergripande tänkta strukturen för det reviderade masterprogrammet. Gula kursblock markerar kurser som samläses oavsett inriktning. Blåa kursblock markerar inriktningsspecifika kurser. Gröna rutor markerar VFU. Kurs med beteckning (a) är på en mer grundläggande (dock fortfarande avancerad) nivå och kurs med beteckning (b) utgör en fördjupning. Figur 1. Förslag till upplägg av reviderat masterprogram. Varje mindre kursblock motsvarar en kurs om 7,5 hp. Blå kursblock är inriktningsspecifika kurser. Gula kursblock är kurser som idag finns inom masterutbildningen och som samläses oavsett vald inriktning. Gröna kursblock är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen föreslås avslutas med ett självständigt vetenskapligt arbete om 30 hp.
	attainment of the programme outcomes: När arbetsgruppen så småningom har kommit så långt i arbetet att det är dags att ge institutionerna i uppdrag att utveckla specifika inriktningskurser, blir det förstås viktigt att skriva fram lärandemål där såväl progression som måluppfyllelse tas i beaktande på olika sätt. Det vi har att förhålla oss till enligt Högskoleförordningens examensmål för masterexamen, är mål i termer av kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt. Följande står skrivet i Högskoleförordningen gällande självständigt arbete (examensarbetet):För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.Kommentar: I de diskussioner vi haft hittills gällande examensarbetet på masternivå, har vi diskuterat huruvida omfattningen ska vara 30hp eller 60hp. Det finns för- och nackdelar med bägge. Vid flera andra nordiska universitet, som exemplevis NIH, skriver masterstudenterna ett examensarbete motsvarande 60hp. Examensarbetes omfattning behöver vi noggrant överväga. Detta gäller även hur vi ska vikta t.ex. lärarstudenter som redan skrivit ett självständigt arbete om 15hp på avancerad nivå. 
	available for the study programme rooms digital tools administration etc: På GIH finns det mycket goda förutsättningar för att bedriva idrottsvetenskaplig utbildning med hög kvalitet. I synnerhet vad gäller lokaler. Vi har mycket fina lokaler i form av laboratorier och utemiljöer, både på campus och inte minst GIHs placering mitt i Nationalstadsparken, med Lill-Jansskogen direkt in på knuten.Det som däremot saknas är en bättre digital miljö. Även om det har blivit mycket bättre på den punkten, pga eller tack vare Coronapandemin som tvingat GIH till stora kliv framåt gällande digitalisering, finns det mycket kvar att göra.Ytterligare en viktig resurs gäller internationalisering, vilken kommer att kommenteras nedan. 
	programmes links with the world of work: Många av GIHs medarbetare har goda relationer till flera olika aktörer på arbetsmarknaden. Detta märks inte minst genom de senaste forskningsanslagen som erhållits från KK-stiftelsen, där arbetsmarknadsanknytning utgör en viktig del. Ett sätt att stärka anknytningen till arbetsmarknaden ytterligare, skulle kunna vara att utveckla kurser där studenterna ges möjlighet att göra någon form av praktik eller verksamhetsintegrerat lärande.
	the content as well as the implementation of the study programme: Rektors vision för internationalisering vid GIH är att all utbildning och forskning ska ha ett internationellt perspektiv. För att uppnå denna vision, krävs att vi kan anställa och behålla en koordinator med ansvar för att främja och utveckla kurser och samverkan med internationell prägel. Vi kommer att behöva avsätta resurser för detta.Masterprogrammets nuvarande struktur främjar inte internationalisering i någon större utsträckning. Det är svårt att rekrytera utländska studenter då undervisningen ges på svenska. För att främja programmets internationalisering kommer undervisningen i det nya masterprogrammet vara på engelska. Det är många utländska studenter som visar intresse för att studera vid GIH, men som inte kan antas pga av språket. Ett program på engelska skulle främja internationalisering och stärka relationerna till utländska lärosäten i form av student- och lärarutbyten mm.
	and social welfare perspectives on development: Hur vi på ett hållbart sätt utnyttjar våra resurser, kommer vara allt viktigare i framtiden och något vi behöver ta i beaktande då vi utvecklar det nya masterprogrammet vid GIH. Vi har lärt oss mycket av de senaste två åren. Pandemin har tvingat oss att anamma en rad nya rutiner i vardag och arbetsliv. Vårt ekologiska avtryck kan minskas genom att låta viss del av undervisningen ske digitalt och på distans. Ekonomiskt hållbara kurser som bär sina egna kostnader, kommer att vara avgörande då vi allt mer går över till ekonomistyrning. Samtidigt får vi komma ihåg att kurser på masternivå ofta är kostsamma för ett lärosäte. Det handlar därför om att göra strategiska val och betrakta masterprogrammet som viktigt för GIH och dess verksamhet i ett helhetsperspektiv. För att främja en socialt hållbar utveckling, är det viktigt att GIH fortsätter att sträva mot att vara en öppen och inkluderande studie- och forskningsmiljö. Här fyller masterprogrammet en viktig funktion genom att vara en brygga mellan grundutbildning och forskarutbildning.
	promote gender equality and prevent discrimination: Jämställdhetsmyndigheten uttrycker att arbetet för ökad jämställdhet syftar till att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att föreställningar om kön begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom samhällets olika områden. Därför föreslår Jämställdsmyndigheten att arbetet för jämställdhet med fördel bedrivs utifrån två olika fokus, där det ena hjälper oss att skapa en tydlig bild av olika situationer och förhållanden med hjälp av mätbara faktorer, medan det andra problematiserar och granskar vilka normer och värderingar som ligger bakom de redovisade siffrorna.Vidare utgör varken kvinnor eller män utgör några enhetliga grupper. En människas möjligheter i livet påverkas också av vilken socioekonomisk grupp man tillhör, var i landet man bor, liksom av etnicitet, ålder, sexuell orientering, funktionsförmåga och annat som faller inom ramen för diskrimineringsgrunderna. I arbetet med jämställdhet är det därför viktigt att reflektera över hur alla dessa kategorier samverkar med varandra. Först då är det möjligt att förstå hur ojämlikhet skapar olika förutsättningar för grupper eller individer. Detta är något vi bör ta fasta på i utvecklingen av det nya masterprogrammet.
	analysis: 
	Förslag till åtgärder inom programmet som helhet  Suggestions for measures: 
	Övriga kommentarer  Additional comments: 
	Programanalys sammanställd av  Programme analysis written by: Jonas Mikaels, studierektor
	Datum2_af_date: 2022-08-31


