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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Studentersager 

Sager til behandling 
 
Sag 1 - Afmelding prøve Statistik 

 
Orientering om sager afgjort af Studieleder/Studienævnsformand uden for mø-
derne. 
 
Bilag 1 - Dispensationssager oversigt 

 
3. Godkendelse af øvelser på valgkurser 

Beslutningspunkt. 
Studienævnet bedes behandle de indkomne forslag fra kursusledere i forhold til: 
1) Øvelser for 5-ECTS valgkurser (kravene til studerende for godkendelse af un-
dervisningsdeltagelse) 
2) B-prøver for 5- ECTS kurserne (sygeeksamen eller 2./3. prøveforsøg skulle  
studerende ikke få godkendt sin undervisningsdeltagelse) 
 
Studienævnet beslutter, om der skal justeres i kursusleders forslag i forhold til at  
sikre en nogenlunde ensartet belastning af de studerende.  



Beslutningen meldes tilbage til kursusleder og publiceres i kursuskataloget-  
Studieordningen siger herom: Aktiv undervisningsdeltagelse – studerende skal 
have godkendt mindst én øvelse i løbet af kursusforløbet for at bestå kurset. 
Øvelsens/-ernes omfang og rammer fastlægges i kursuskataloget og godkendes 
af studienævnet. 
 
Bilag 2 - Oversigt valgkurser 

 
4. Fremdrift II 

Efter indstilling fra HE Uddannelsesforum (tidligere Studielederforum) blev der  
på fakultetsledermødet d. 24. maj truffet beslutninger på tre områder i relation  
til implementering af Fremdriftsreform II (som træder i kraft 1. september  
2016), heraf berører de to uddannelserne på sundhedsvidenskab: 

 
4.1 Maksimal studietid for dispensater 

Beslutningspunkt.  
Bilag 3 - Delegation maksimal studietid 

 
4.2 Progressionsregler  

Orienteringspunkt ved studieleder. 
På fakultetsledelsesmødet blev det ligeledes vedtaget, at progressionsregler 
”vinder” over maksimal studietid, og at alle progressionsregler på uddannel-
serne fjernes, med mindre de bunder i et hensyn til patientsikkerhed.  
Diskussion af nuværende studieordning ift. de nye principper for progressions-
regler.  
 
Bilag 4 - Progressionsregler i fremdrift II 

 
5. Spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen 

Fra uddannelsesforum til vurdering i studienævn. Studienævnet bedes vurdere  
spørgsmålene på skala (jf. bilag 5). Vedlagt er desuden spørgsmål til undervis-
ningsevaluering (bilag 7) for at sikre, at overlap undgås. 
 
Bilag 5 - Sagsfremstilling til studienævnenes vurdering 
Bilag 6 - Udkast til Spørgeskema SMU2017 - TIL studienævn og udd.fora 
Bilag 7 - Health spørgsmål 

 
6. Aftagerpanel 
         
6.1 Der er kommet forslag om, at nedenstående bliver en del af aftagerpanelet for 

Kandidatuddannelsen i sygepleje, Masteruddannelsen i klinisk sygepleje og  
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Studienævnet bedes beslutte, om  
indstillingen skal gå videre til dekanen med henblik på godkendelse.  
Indstilling af to nye medlemmer: Martin Simonesen (Director, Bioinformatics,  



Qiagen, Aarhus) og Merethe Brædder (Uddannelsesleder på Sygeplejerskeud 
dannelsen i Hillerød, UCC).  
 
Derudover har Marianne Wolf, Vicekontorchef, Koncern HR, Sundhedsuddan-
nelser tilbudt at deltage som ”vikar” for Ditte Hughes på det kommende møde. 
  
Bilag 8 - Oversigt over panelmedlemmer 
Bilag 9 - Udkast til indstilling af nye panelmedlemmer 

 
6.2 Arbejdsgrupper og møder for facilitering af augustmøder. 

Beslutningspunkt. Hvordan arbejdes videre med selve afholdelsen af de to pa-
nelmøder? Kan den tidligere nedsatte arbejdsgruppe fortsætte arbejdet med 
dette? 
 
Bilag 10 - Aftagerpanel 2016 (Optoemtri og synsvidenskab) 
Bilag 11 - Aftagerpanel 2016 (SFK og CUR) 

 
7. Frafaldsforebyggende initiativer  

Beslutningspunkt. 
I forlængelse af beslutning på studienævnsmødet har Vejledning og studieinfor-
mation udarbejdet overblik over frafaldsforebyggende indsatser. 
Beslutningspunkt. Studieleders forslag om kommunikation af studieintensitet 
med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellen (se eventuelt rapporten Styrk de 
studerendes udbytte, s. 21-22) 
  
Bilag 12 - Frafaldsforebyggende initiativer SundhedsKA             

 
8. Valg af ny næstformand 

Beslutningspunkt.  
Mødet er sidste møde for afsluttende studerende. Det betyder, at der skal indstil-
les ny næstformand.  

 
9. Uddannelsesdag  

SN bedes overveje, om der er temaer til en uddannelsesdag, som prodekanen 
tænkes afholdt E2016 

 
10. Studieordningsændring  

Beslutningspunkt. Begge til godkendelse i studienævnet 
 
Bilag 13 - Ændring Epidemiologi og biostatisk 
Bilag 14 - Ændring Patologisk optik 
 

11. Efterårets møder  
Orientering og fastlæggelse af disse.  

https://ucc.dk/om-ucc/medarbejdere/mb3


 
12. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer 
imellem.  

12.1 Orientering ved studienævnsformand 
12.2 Orientering ved næstformand 
12.3 Orientering ved uddannelseslederne 
12.4 Orientering ved HE Studier 

• Tilpasning af model for referat og bilag 
 
13. Evt.  
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