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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Studentersager 

Sag 1:  Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskravet pga. barsel samt 

til at færdiggøre Kandidatuddannelsen i Sygepleje på 2012-

studieordningen  

 

 Ansøgningen blev imødekommet. Den studerende fritages således fra 

tilmeldingskravet i de ansøgte semestre. Hertil færdiggør den stude-

rende uddannelsen på Studieordning for Kandidatuddannelsen i Sy-

gepleje 2012, da vedkommende derved kan færdiggøre sin uddannelse 

1 semester hurtigere, end hvis hun blev overflyttet til 2015 studieord-

ningen. 

 

Sag 2:  Ansøgning om fritagelse fra tilmelding pga. barsel samt merit i for-

bindelse med overflytning til ny studieordning på Den Sundhedsfag-

lige Kandidatuddannelse 



Ansøgningen blev imødekommet. Den studerende fritages således fra 

tilmeldingskravet i de ansøgte semestre og overflyttes efter endt bar-

sel til studieordning 2015. I forbindelse med overflytningen til studie-

ordning 2015 besluttede studienævnet, at der gives der merit for kur-

serne Introduktion til sundhedsvidenskabelig forskning, 10 ECTS, og 

Epidemiologi og biostatistik, 10 ECTS, mens der ikke gives merit for 

kurset Kvalitativ forskning og metode, 10 ECTS. 

 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om de sager, der er afgjort af Studiele-

der/Studienævnsformand uden for møderne. 

 

3. Specialer. Oplæg ved Peter Musaeus fra CESU 

Peter Musaeus orienterede om erfaringerne med at skrive speciale to og to sam-

men. Peter Musaeus har flere års erfaring som vejleder på Psykologi og er nu an-

sat på CESU, hvor de blandt andet vejleder om eksamensformer.  

 

Peter Musaeus refererede blandt andet om erfaringer med gruppespecialer fra 

Psykologi, IUP, Statskundskab og Biologi. 

 

På baggrund af de erfaringer, Peter Musaeus har kendskab til, anbefalede han, at 

muligheden for at skrive speciale to og to sammen indføres, dog således at mu-

ligheden for at skrive det individuelle speciale bibeholdes. 

 

Studienævnet drøftede på baggrund af Peter Musaeus oplæg fordele og ulemper 

ved at skrive to eller flere sammen. Studienævnet vil fortsætte drøftelsen på det 

kommende møde med henblik på at beslutte, hvorvidt der skal gives mulighed 

for, at studerende fremadrettet skal have mulighed for at skrive speciale to eller 

flere sammen.  

  

4. Kort gennemgang af de nye studieordninger 

På baggrund af en kort drøftelse var der enighed om, at det ikke var nødvendigt 

at gennemgå opbygningen af de nye studieordninger på hhv. Kandidatuddannel-

sen i Sygepleje, Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab og Den 

Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse. Studienævnets medlemmer til-

kendegav således, at de alle er bekendt med de respektive studieordningernes 

opbygning. 

 

Bilag: Studiekassogram for de tre uddannelser 

 

5. Oplæg til studienævnets beslutning af, hvilke kurser der skal bestås 

inden specialet 

Studienævnet besluttede ikke at følge indstillingen. Studienævnet ønskede i ste-

det at behandle de sager, der måtte komme, enkeltvis. Studienævnet ønsker i de 

tilfælde, at den studerende sammen med ansøgningen fremsender en studieplan, 



hvori der redegøres for, hvorledes de manglende dele af uddannelsen færdiggø-

res. 

 

Bilag: Oplæg til studienævnets beslutning af, hvilke kurser der skal bestås inden 

specialet. Gældende for de nye 2015-ordninger. 

 

6. Indstillingsbetingelser (orientering ved Cecilia) 

Cecilia Ramlau-Hansen gennemgik de indstillingsbetingelser, der er på hver en-

kelt uddannelse. Herunder også de konsekvenser, der er, hvis den studerende ik-

ke opfylder disse, hvilket er: 

 

Den studerende skal have mulighed for inden for en nærmere angiven perio-

de inden reeksamen at opfylde indstillingsbetingelser med henblik på at ved-

kommende kan gå til eksamen. I disse tilfælde vil den studerende have brugt 

et eksamensforsøg. 

 

Studielederne på hhv. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Kandidatud-

dannelsen i Sygepleje og Kandidatuddannelsen i Optometri og Synsvidenskab 

tilkendegav i den forbindelse, at der i forbindelse med eksamensplanlægningen 

er taget højde for, at der praktisk skal være mulighed for, de studerende kan få 

opfyldt indstillingsbetingelserne mellem det rejicerede prøveforsøg og reeksa-

men. 

 

7. Gensidig orientering 

Evt. orientering ved studienævnsformand 

Intet til dette punkt 

 

Evt. orientering ved næstformand 

Intet til dette punkt 

 

Evt. orientering ved uddannelseslederne 

Intet til dette punkt 

 

8. Evt.  

Intet til dette punkt. 

 


