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Mødedato: 14. marts kl. 08.15-10.15 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1260, lokale 310  
Mødested Emdrup: B8 – kontor B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Jesper Hjortdal, 
Michael Væth,  
 
Studerende: Ulla Kildall Rysgaard, Ditte Gertz Mogensen (Emdrup), Sofie Rud Niel-
sen (Emdrup), Camilla Kjær (suppleant) 
 
Observatør studerende: Tina Thorborg, Lotte Stentoft Dahl  
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Karoline Bøgh Mølgaard-Andersen, Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Rikke 
Madsen (suppleant) 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet godkendte referatet fra sidst. Studienævnsformanden havde et par op-
følgende kommentarer til de handlinger der er planlagt/har fundet sted på baggrund 
af sidste studienævnsmøde.  
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Sag 1: Studienævnet imødekom ansøgningen om udsættelse af afleveringsfrist for spe-
ciale.  
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst. 
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4. Beslutning: tilmelding til valgfag  
Studienævnet drøftede problematikken vedrørende skift af valgfag i videregående me-
tode. Studienævnet besluttede at: 

- Det er ikke nogen særlig faglig omstændighed, at valg af videregående metode-
fag på 2. semester skal foretages tidligt efter påbegyndt uddannelse (1.-5. no-
vember). 

- Der mangler information til de studerende omkring hvilken betydning valget 
af videregående metode har for valgmulighederne på resten af uddannelses-
forløbet. Studienævnet besluttede derfor, at der i løbet af oktober måned skal 
holdes et kort informationsmøde for de cand.cur.-studerende omkring valget 
af videregående metode.  

 
5. Beslutning: nye kursusbeskrivelser 
Studienævnet godkendte kursusbeskrivelserne for valgfagene: 

- Rehabilitering – udfordringer og løsninger 
- Sygeplejens grundlagstænkning 
- Videregående epidemiologi  

 
6. Orientering: priser på tompladskurser  
Studienævnet blev orienteret om prisændringen på tompladskurser.  
 
7. Orientering/Drøftelse: udvikling af et spor i avanceret klinisk sygepleje 
på kandidatuddannelsen i sygepleje.  
Uddannelsesleder Annelise Norlyk præsenterede status på udviklingen af et spor i 
avanceret klinisk sygepleje på kandidatuddannelsen i sygepleje. Studienævnets input 
og kommentarer: 

- Er der tale om en specialisering? F.eks. i kardiologi, i geriatri, i øjne?  
- Hvad er det som aftagerne efterspørger, som vores cand.cur.-studerende ikke 

kan allerede?  
- Kan man blive optaget på APN-linjen uden forudgående erhvervserfaring?  

 
Studienævnet ser frem til diskussionen og dialogen på Sandbjerg Seminaret, der for-
mentligt vil give nogle klarere svar på ovenstående spørgsmål. Seminaret finder sted  
den 31. april – 1. maj. 
 
8. Undervisningsevaluering E17  
Studienævnet gennemgik undervisningsevalueringerne samt de kursusansvarliges 
kommentarer for udvalgte kurser. Studienævnet bemærkede at: 

- Der var flotte svarprocenter  
- Generelt stor tilfredshed blandt de studerende, også på valgkurserne 
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- Evalueringen af valgkurset ”Sygeplejefaglig ledelse” viste stor forskel på de 
studerendes vurdering af udbyttet og den generelle tilfredshed blandt stude-
rende i Aarhus og studerende i Emdrup. Studieleder tager en opfølgende snak 
med kursusansvarlig.  
 

9. Orientering: Proces og format for undervisningsevaluering 
Studieleder orienterede kort om arbejdsgruppen for undervisningsevaluering. Ar-
bejdsgruppen mødes henover foråret og afrapporterer til HUF (Health Uddannelsesfo-
rum).  
 
10. Gensidig orientering: 
 
10.1 Studienævnsformanden  

Studienævnsformanden deltog den 13. marts i et KICK-OFF arrangement, der 
skal sætte EDU-IT på dagsorden og få institutter og undervisere til at arbejde 
aktivt med EDU-IT   

 
10.2 Studienævnsnæstformand 

Studenterrepræsentant Ulla Kildall fortalte, at studenterrådet på AU har kon-
taktet studenterrepræsentanterne i studienævnet (via facebook) i forbindelse 
med Universitetsudvalgets anbefalinger til bedre universitetsuddannelser ud-
givet den 12. marts  
 

10.3 Uddannelsesledere 
 
10.4 HE Studier og studievejledningen 

 
 
11. Eventuelt  
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