
Møde den: tirsdag 22. november 2016, kl. 8.30-10.30  
Emdrup:  A011 
Aarhus: Værkstedet, bygn. 1633, lokale 225 
 
Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 
  
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Sygepleje), Kir-
sten Beedholm, Michael Væth, Christina Dahm (uddannelsesleder, SFK), Jesper Hjort-
dal (uddannelsesleder Optometri og synsvidenskab)  
 
Studerende: Simon Lindhardt Bertelsen, Anne Pernille Vibholm  
Gitte Tværmose Pedersen (E), Julie Lundvald Pedersen 
 
Observatører studerende: Anne Middelbo Eriksen, Camilla Grube Segers (E), 
Nausheen Christoffersen (E), Lizette Lykke Nikolajsen, Louise Nygaard Thomsen, Mie 
Saabye Hansen 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen (sagsbehandler, deltager under punkt 2 mm., studen-
tersager), Tobias Abell Nielsen (studienævnssekretær), Damian Goldberg (vejlednin-
gen).  
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Dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Godkendelse af referat og dagsorden 
 
 
2. Studentersager 

Sager til behandling 
 
Sag 1 - Ansøgning om merit - med bilag 
Sag 2 - Afmelding E16, maks. studietid og direkte adgang til reeksamen 
Sag 3 - Ekstra tid Sundhedsfremmende praksis grundet dysleksi 
Sag 4 - Ekstra tid Kvalitativ forskning og metode 
Sag 5 - Enerum til Epidemiologi og biostatistik 
Sag 6 - Ekstra tid Epidemiologi og biostatistik 
Sag 7 - Ekstra tid Epidemiologi og biostatistik 
Sag 8 - Ekstra tid Epidemiologi og biostatistik 

  
Orientering om sager afgjort administrativt eller af Studiele-
der/Studienævnsformand mellem studienævnsmøderne. 

 
Bilag 1 - Oversigt dispensationssager 



 
 
3. Uddybning af konsekvensrettelser i studieordning 

Orienteringspunkt. 
 
Orientering om forslag til tilføjelser til konsekvensrettelser i studieordningen.  

 
Bilag 2 – Præcisering konsekvensrettelser  

 
 
4. Studieaktivitetskrav og dispensationer 

Beslutningspunkt 
 
Der er udarbejdet oplæg om at etablere en fælles vejledende retningslinje på HE 
for studerende som direkte eller indirekte –via andre dispensationsforhold– får 
brug for dispensation fra studieaktivitetskravet. Den vejledende retningslinje har 
som formål at understøtte ligebehandling af de studerende på HEs uddannelser. 
Forslaget til retningslinjen er blevet behandlet og godkendt i HE uddannelsesfo-
rum og bringes nu til godkendelse i studienævnet.  
 
Bilag 3 - Håndtering af studieaktivitetskravet i forbindelse med dispensations 
sager 

 
 
5. Opfølgning aftagerpanel 

Beslutningspunkt.  
 
Gennemgang af referater fra aftagerpaneler samt godkendelse af medlemmer 
samt eventuelt datoer for næste møder.  
 
Bilag 4 – Referater aftagerpaneler  
Bilag 5 – Medlemmer aftagerpaneler 

 
  
6. Forslag til justering af læringsmål samt b-prøve på tværfaglig og 

tværsektoriel rehabilitering 
Beslutningspunkt.  

 
På baggrund af erfaringer og evalueringer fra det første kursusforløb i kurset 
tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering ønskes justering af læringsmål.  

 
Bilag 6 - Justering af læringsmål 
 



Der er fremsendt forslag om b-prøve til fagene til hhv. MTV og neurorehabili-
tering. Det blev forslået oktobers studienævnsmøde, at der blev taget stilling 
til forslaget mellem møderne for at nå dette til tiden. Efter dialog med eksa-
mensadministrationen er det imidlertid afklaret, at afgørelse kan vente til 
studienævnets novembermøde.   
 
Bilag 7 - B-prøver 

 
 
7. Frafaldsundersøgelse CESU 

Orienteringspunkt.  
 
Projektmedarbejderne fra CESU er inviteret til at fortælle om deres foreløbige 
resultater og metode. Der er endnu ikke foretaget frafaldsanalysen (som bliver et 
spørgeskema), da der endnu ikke er så mange frafaldne. Derimod er der arbejdet 
med spørgeskemaundersøgelse blandt de nuværende studerende på CUR, OPTO 
og SFK tilbage i september for at kortlægge de studerendes profiler og baggrun-
de.  

 
 
8. Gensidig orientering 

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

8.1 Orientering ved studienævnsformand 
8.2 Orientering studienævnets medlemmer 

• Udbud valgfag E2017 ved valgfagskoordinator Kirsten Beedholm 
8.3 Orientering ved næstformand/studerende 

• Opfølgning Valg 2016 (bestyrelse, studienævn, akademisk råd, ph.d.-
udvalg).  

8.4 Orientering ved HE Studier 
• Fastlæggelse af møder 2017. Som minimum i januar, hvor de nyvalgt stu-

derende skal konstituere sig.  
• Tompladsudbud 

 
 
9. Eventuelt 
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