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Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes.  
 
2. Studentersager 

Sager til behandling. 
 
Sag 1 - Afmelding prøve Statistik 

 
Ansøgningen afvises. Da studienævnet ikke finder, at ansøger er blevet tilset af 
en læge under selve sygdommen, men først efterfølgende. Det ses derfor ikke do-
kumenteret, at ansøger har været ude af stand til at deltage i eksamen. 
 
Bilag 1 - Dispensationssager oversigt 

 
         Ingen kommentarer til oversigt over dispensationsansøgninger.  
 
3. Godkendelse af øvelser på valgkurser 

Beslutningspunkt. 
Studienævnet behandlede 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) 
 
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. 
 
Justering i kursusleders forslag blev foretaget ift. at sikre en ensartet belastning  
af de studerende på tværs af fagene. Beslutningen meldes tilbage til kursusleder  
og publiceres i kursuskataloget.  
 
Det besluttes, at:  
• Udvikling og evaluering af interventionsstudier skal have præciseret del-

tagelseskravet. HE Studier kommunikerer dette.  
• Projektledelse og planlægning af empiriske projekter skal præcisere be-

skrivelse af projektsynopsen. HE Studier kommunikerer dette.  
• Diskursanalyse bedes indsende materiale til studienævnet. HE Studier 

kommunikerer dette.  
• De beskrevne b-prøver godkendes med den tilføjelse, at de stillede opgaver, 

skriftligt med et omfang af tre dage (dvs. de som ikke er stedprøver) skal 
have et omfang, der svarer til det i studieordningen anførte.  HE Studier 
kommunikerer dette.  

 
Bilag 2 - Oversigt valgkurser 
 

 
4. Fremdrift II 

Efter indstilling fra HE Uddannelsesforum (tidligere Studielederforum) er der  
på fakultetsledermødet d. 24. maj blevet truffet beslutninger på tre områder i re- 
lation 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.  
 
           Kompetence til fastsættelse af maksimal studietid for dispensater uddelegeres  

til studieadministrationen.   
          

Bilag 3 - Delegation maksimal studietid 
 
4.2 Progressionsregler  



Orienteringspunkt ved studieleder. 
 
På fakultetsledelsesmødet er det vedtaget, at alle progressionsregler på uddan-
nelserne fjernes, med mindre de bunder i et hensyn til patientsikkerhed.  
 
Diskussion af de nuværende studieordninger ift. de nye principper for progres-
sionsregler. Beslutningen betyder i praksis, at følgende progressionskrav æn-
dres i studieordningerne:  
• Kandidatuddannelsen i sygepleje: ”Alle forudgående kurser på kandidat-

uddannelsen (dvs. i alt 90 ECST) skal være bestået, inden specialet påbe-
gyndes.” 

• Kandidatuddannelse i optometri og synsvidenskab: ”Alle forudgående 
kurser på kandidatuddannelsen (dvs. i alt 90 ECST) skal være bestået, in-
den specialet påbegyndes.”samt ” Tilmelding til 3. prøveforsøg. Hvis der 
ikke er progressionsbestemmelser mellem kurserne, kan studerende selv 
placere deres 3. prøveforsøg. De prøver, der indgår i førsteårsprøven skal 
dog stadig bestås inden udgangen af 2. studieår. Får studerende brug for et 
3. prøveforsøg på et valgfag, og udbydes dette ikke igen, tilmeldes stude-
rende 3. prøveforsøg senest et år efter afvikling af valgfaget. 

• Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse: ”Studerende må mangle i alt 10 
ECTS Tematiske valgkurser, inden specialet påbegyndes.” 

 
Der blev desuden orienteret om at automatiske tilmelding til speciale fortsætter 
som den eneste automatiske tilmelding.  

 
Det forslås, at eventuelle forventninger til de studerende ift. fag præciseres i 
selve kursusbeskrivelsen.     
 
Bilag 4 - Progressionsregler i fremdrift II 

 
 
5. Spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen 

Fra HE uddannelsesforum har studienævnet modtaget spørgsmål til vurdering 
samt sikring af, at der ikke er overlap ift.  undervisningsevaluering. 
 
Der nedsættes arbejdsgruppe bestående af: VIP’er Michael Væth og Kirsten Fre-
deriksen samt studerende Lena Bindesbøl og Birgitte Laier Bitsch. Studieadmi-
nistrationen deltager som referent og forbereder materiale til mødegruppen. In-
put kan sendes til arbejdsgruppen. 
 
Studienævnet havde følgende ønsker til arbejdsgruppen:  
• Behov for præcisering ift. undersøgelsens formål, da de nuværende 

spørgsmål peger i mange retninger.  



• Gruppen bør informeres om baggrundsrationale for spørgsmålene for at 
foretage et meningsfuldt fravalg.  

 
Bilag 5 - Sagsfremstilling til studienævnenes vurdering 
Bilag 6 - Udkast til Spørgeskema SMU2017 - TIL studienævn og udd. fora 
Bilag 7 - Health spørgsmål 

 
 
6. Aftagerpanel 
         

Forslag om indstilling af to nye medlemmer til aftagerpanelet for Kandidat 
uddannelsen i sygepleje, Masteruddannelsen i klinisk sygepleje og  
Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse: Martin Simonesen (Director, Bioin 
formatics, Qiagen, Aarhus) og Merethe Brædder (Uddannelsesleder på Sygeple-
jerskeuddannelsen i Hillerød, UCC).  

 
De to forslag godkendes af studienævnet til indstilling til dekan. 

 
Mulig ny chefsygeplejeske i aftagerpanel sættes på som punkt til næste studie-
nævnsmøde.  

 
Bilag 8 - Oversigt over panelmedlemmer 
Bilag 9 - Udkast til indstilling af nye panelmedlemmer 

 
6.1 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? 

 
Den tidligere nedsatte arbejdsgruppe arbejdere videre med program for mødet 
med aftagerpanelet for Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, Kandidatud-
dannelsen i sygepleje og Masteruddannelsen i klinisk sygepleje. Christina 
Dahm indtræder i gruppen. Eventuel opfordring til oplæg fra medlemmer af af-
tagerpanelet kombineres med rykker til deltagere.  
 
Der følges op på arbejdet i aftagerpanelet for Optometri og synsvidenskab.  
 
Administrationen inviterer interne deltagere direkte til aftagerpanelerne.   
 
Bilag 10 - Aftagerpanel 2016 (Optometri og synsvidenskab) 
Bilag 11 - Aftagerpanel 2016 (SFK og CUR) 

 
  
7. Frafaldsforebyggende initiativer  

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


Orientering. 
I forlængelse af beslutning på studienævnsmødet har Vejledning og studieinfor-
mation udarbejdet overblik over frafaldsforebyggende indsatser, hvoraf flere er 
iværksat, mens andre har et længere perspektiv. 
 
Der opfordres til at kommunikere studieintensitet med udgangspunkt i studieak-
tivitetsmodellen (se eventuelt rapporten Styrk de studerendes udbytte, s. 21-22). 
I forlængelse af dette bedes vejledningen om at kommunikere studieaktiveten 
som svarende til omkring 42 timer per uge.  
 
Der gøres opmærksom på, at initiativet også bør implementeres i samarbejde 
med det faglige niveau, herunder de kursusansvarlige. Studieaktivitetsmodellen 
videreformidles til underviserne af studieleder. 
  
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.  
 
Punktet udsættes til næste studienævnsmøde, hvor de nye studenterrepræsen-
tanter deltager.  

 
 
9. Uddannelsesdag  

Orientering om uddannelsesdag, som prodekanen tænkes afholdt E2016, og op-
fordring til indsending af forslag.           

 
Om disse forslag er egnede til en uddannelsesdag for alle studienævn ved HE er 
dog ikke sikkert. Yderligere input til temaer kan sendes til studieadministratio-
nen, som samler disse.  
 

 
10. Studieordningsændring  

Beslutningspunkt.  
 
Det besluttes, at ’screening’ fjerens som læringsmål (nummer 9) på kurset i Epi-
demiologi og biostatistik i studieordningen for alle uddannelser. 
 
 
Det forslås, at ’screening’ i stedet behandles på selvstændigt valgfag, da det ikke 
er muligt at behandle tilbundsgående inden for kursets rammer.  



  
         De forslåede ændringer til Patologisk optik godkendes.   

 
Bilag 13 - Ændring Epidemiologi og biostatistik 
Bilag 14 - Ændring Patologisk optik 
 
 

11. Efterårets møder  
Efterårsmøder fastlægges efter model, som tilgodeser så stor deltagelse som mu-
lig af studienævnets medlemmer.  

 
 Uge 33: Fredag d. 19. august, kl. 8.30-10.30 
 Uge 38: Torsdag d. 22. september, 8.30-10.30 
 Uge 43: Onsdag d. 26. oktober, 8.30-10.30 
 Uge 47: Tirsdag d. 22. november, 8.30-10.30 
 
 
12. Gensidig orientering 

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

12.1 Orientering ved studienævnsformand 
Information om proces for akkreditering og kvalitetssikring på AU. 

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

• Tilpasning af model for referat og bilag 
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