
 

 

 

 
 Health 

Aarhus Universitet  

Vennelyst Boulevard 9  

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 0201 

E-mail:  sun@au.dk 

health.au.dk/  

 

 

 

Dato: 4. marts 2017 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

Møde den: 10. marts 2017, kl. 8-10.  

Emdrup: A019 

Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  

Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, 

Jesper Hjortdal.  

 

Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Sally Jakobsen, Helene Hjortkjær He-

lin, Anette Nellemann. 

 

Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 

 

Observatører studerende:  

Christine Friis Baker, Kirsten Salling, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen, Signe 

D. Eriksen, Julie Viola Jeppesen.  

 

HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 4), Damian Goldberg og Eline Skjøtt-

gaard Pallesen 

 

Afbud: Ulla Kildall Rysgaard,  

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

 

2. Godkendelse af referat  

 

Bilag: Referat studienævnsmøde 10. februar 2017  

 

3. Studentersager 

3.1 Sag til behandling  

 

Sag 1: 5. prøveforsøg speciale  

 

Bilag: Sag 1 – 5. prøveforsøg speciale  

 

3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

 

Orientering om sager afgjort administrativt eller af studiele-

der/studienævnsformand mellem studienævnsmøderne.  

 



 

 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

Bilag: Oversigt over dispensationssager 

 

4. Til drøftelse og godkendelse: Uddelegering af beslutningskompetence 

i dispensationssager 

Der er i studienævnet for sundhedsvidenskab på nogle områder allerede en prak-

sis for, hvordan der træffes afgørelser i forskellige typer sager. Ved nogle sagsty-

per er det studienævnsformanden, der træffer afgørelse og i sager med præce-

dens træffes der administrativt afgørelse. Afgørelseskompetencen er dog på flere 

områder ikke formelt uddelegeret fra studienævnet til studienævnsfor-

mand/administrationen, hvorfor der i vedlagte bilag indstilles til, at studienæv-

net uddelegerer kompetencen inden for de nævnte områder. 

 

Bilag: Notat delegation studienævn 

 

5. Til drøftelse: Anonymisering af eksamener  

På studienævnsmøde den 10. februar påbegyndte studienævnet en drøftelse af 

behovet for at anonymisere eksamener på uddannelserne. Drøftelsen var initie-

ret af et ønske fra kursusleder på epidemiologi og biostatistik om at denne eksa-

men anonymiseres. 

Studienævnet var umiddelbart positive overfor at indføre anonyme eksamener, 

men ønskede forud for en endelig beslutning en oversigt over eksamener der af-

vikles som stedprøve. Studienævnet besluttede ligeledes at relevante kursuslede-

re skal inddrages inden en evt. studieordningsændring vedr. anonymisering af 

eksamen kan effektueres. På dette studienævnsmøde fortsættes drøftelsen med 

afsæt i vedlagte bilag.  

 

Bilag: Notat angående evt. anonymisering af eksamener på kandidatuddannelser-

ne  

 

6. Til drøftelse: Oprettelse af brugerpanel 

Afdelingen Uddannelsesbetjening og Vejledning ønsker at etablere et fast bru-

gerpanel til inddragelse af de studerendes synspunkter, ønsker og input i forhold 

til, hvordan de opfatter administrationens kommunikation og hvilke steder de 

ser evt. mangler/forbedringspotentialer. Dette giver administrationen mulighed 

for at tilrettelægge informationer via de forskellige kommunikationskanaler, så 

informationerne i højere grad modtages af de studerende. 

 

Bilag: Etablering af brugerpanel på Health  

 

7. Til drøftelse: kursusevaluering  

Gennemgang af kursusevalueringer på kandidatuddannelsen i optometri og 

synsvidenskab forår 2016 og kursusansvarliges input til disse ved uddannelses-

leder Jesper Hjortdal.  
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Bilag: Evaluering OPTO, CUR og SFK 

8.  

9. Orientering: fejlretning studieordning Epidemiologi og biostatistik  

Et læringsmål, der fejlagtigt indeholdt to læringsmål er opsplittet i to. Ændrin-

gen er ikke substantiel.  

 

 

10. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer 

imellem.  

 

10.1 Orientering ved studienævnsformand 

 

10.2 Orientering ved næstformand 

 

10.3 Orientering ved uddannelseslederne 

 

10.4 Orientering ved HE Studier 

 

11. Evt.  

 


