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Mødedato: 29. september 2017 kl. 08.00 – 10.00 
Mødested:  
Aarhus: Værksted - SYGEPLEJEVID 
Emdrup: A019 Videolink  
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab  
 
Deltagere:  
 
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, 
Jesper Hjortdal.  
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Anette Nellemann, Ulla Kildall Rys-
gaard, Kirsten Salling. 
 
Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 
 
Observatører studerende:  
Christine Friis Baker, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen, Signe D. Eriksen, Ka-
roline Bøgh Mølgaard-Andersen 
 
HE Studier: Julie Nøjsen Fallesen  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Beslutning: Dagsorden  
Godkendelse af dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Godkendelse af referat 
 
Bilag 1: referat_16.08.2017 
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 

  
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsformand 
mellem studienævnsmøderne.  

Bilag 2: Oversigt dispensationssager  
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4. Drøftelse: Studerendes deltagelse i undervisningen på ny  
Det har for nogle været uklart, hvorvidt der skal en godkendelse fra studienævnet til 
eller ej, hvis en studerende skal have lov til at deltage i undervisningens på ny. Vi (HE 
Studier) plejer at sige til de studerende, at skal de formelt holdsættes på et kursus på 
ny, skal de have en dispensation fra studienævnet til det. Det er den måde, hvorpå de 
kan være garanteret, at måtte deltage igen. Forelæsninger er dog offentlige og dem kan 
alle deltage i – også uden en ny holdsætning. Hvis de spørger en underviser og under-
viseren siger ok til at den studerende sidder med ved holdundervisning, er det heller 
ikke noget vi blander os i. De skal dog være opmærksom på, at underviserne er i deres 
gode ret til at afvise, hvis de af den ene eller anden årsag finder det uhensigtsmæssigt. 
 
Studienævnet bedes drøfte, om praksis fortsat skal følges: det er op til den enkelte un-
derviser, om de vil have ekstra studerende med, som ikke er på holdlisterne.  

5. Drøftelse: Hvordan følger vi op på aftagerpanelmøderne  
I august måned har der været afholdt møde i både aftagerpanel for cand.cur og 
cand.scient.san og aftagerpanel for optometri og synsvidenskab.  
 
Studienævnet bedes drøfte, hvordan opfølgning på aftagerpanelmøderne skal ske. 

• Forslag: Uddannelseslederne orienterer sig i referatet fra aftagerpanelmødet 
og melder tilbage til næste studienævnsmøde, om der er noget konkret, der 
kræver handling.  

• OPTO: Skal Anette Pedersen tilbydes en plads i aftagerpanelet? Anette Peder-
sen var med som observatør på mødet i år og er formand for Serviceforbundet 
- Urmagerne og Optikerne.  

 
Bilag 3. Referat af aftagerpanelmøde 2017_CUR_SFK_MKS 
Bilag 4. Referat af aftagerpanelmøde 2017_OPTO 
  
5. Beslutning: Uddannelsesdagen 2017 
Den 13. december fra kl. 12.30-16.00 i AIAS er der uddannelsesdag på Health. Årets 
keynote speaker er Chris Watling, der er forsker ved CERI – Centre for Education Re-
search and Innovation ved University of Western Ontario, Canada. Chris Watling har 
bl.a. beskæftiget sig med følgende spørgsmål: What factors influence learning in the 
clinical environment? What is the role of feedback in shaping learning? What are the 
individual and social influences on learners’ receptivity to feedback? Læs mere om 
Chris Watling her: https://www.schulich.uwo.ca/ceri/people/bios/chris_watling.html 

 
  

Studienævnet bedes udvælge: 
• 1 oplægsholder til at give et 10-minutters oplæg (6 speedoplæg i alt) 
• 2-4 personer til at lave og på dagen præsentere 2 roll-ups (12 roll-ups i 

alt). 
  

https://www.schulich.uwo.ca/ceri/people/bios/chris_watling.html
https://www.schulich.uwo.ca/ceri/people/bios/chris_watling.html
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Formålet med uddannelsesdagen er at præsentere nogle af Healths mange gode initia-
tiver vedrørende udvikling af uddannelse og undervisningsformer – og bidrage til in-
spiration og erfaringsudveksling. I kan således med fordel vælge nogle oplægsholdere 
og roll-ups ansvarlige, der præsentere nogle af de projekter I arbejder med i øjeblikket 
eller nogle initiativer I har god erfaring med og som kan have relevans for resten af 
Health. CESU vil være behjælpelig med ideer til roll-ups præsentationer, som både 
studerende, ph.d.-studerende og undervisere kan præsentere.  

  
Deadlines: 

• Navne på oplægsholdere og roll-ups ansvarlige samt titler på deres op-
læg/roll-ups sendes til jnf@au.dk senest den 18. oktober. 

• Fakultetet vil gerne tilbyde at betale for tryk af roll-ups, fristen for frem-
sendelse af indhold hertil er den 10. november.  

• Frist for indsendelse af oplæg er den 1. december.  
  

Bilag 5: Foreløbigt program for uddannelsesdagen   
 
7. Orientering: Censorregler og Censorsystem   
Med virkning fra vintereksamen 2017/18 er det besluttet at indføre digital censorallo-
kering i Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser. 
Allokering foregår fremover via hjemmesiden: https://fsv.censor-it.dk/. For uddan-
nelserne betyder ændringen, at eksaminator ikke længere skal komme med forslag til 
censorer til en given eksamen, da udvælgelsen foregår digitalt i systemet. CensorIT 
sikrer, at Eksamensbekendtgørelsens bestemmelser omkring censur overholdes.  
 

§ 53. Censorerne må ikke være ansat eller inden for de seneste 2 år have været 
ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Medlemmer af uni-
versitetets bestyrelse kan ikke virke som censorer ved universitetet. En adjunge-
ret professor eller adjungeret lektor kan ikke virke som censor ved det universi-
tet, hvor vedkommende er adjungeret professor eller adjungeret lektor. Det skal 
i videst muligt omfang undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for 
hinanden (gensidig censur) 

Bilag 6: Eksamensbekendtgørelsen   
 
8. Orientering: Efterspørgsel på tompladser og gæstefag (metodekurser) 
På studienævnsmødet den 30. juni drøftedes det, om der kan åbnes op for flere tom-
pladsstuderende og gæstefagsstuderende på vores metodekurser. Konklusionen blev, 
at en åbning for adgangen til metodekurser bør overvejes nøje i forhold de økonomiske 
implikationer: pt. er der 4 hold på metodekurserne. Hvis der bliver indskrevet flere 
studerende på kurserne, skal der oprettes et femte hold – og der skal derfor én under-
viser mere på. 
 

mailto:jnf@au.dk
https://fsv.censor-it.dk/
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 HE Studier har undersøgt efterspørgslen på metodekurserne: den er ikke høj. I perio-
den forår 2016 til efterår 2017 har der være tre forespørgsler om tomplads og én fore-
spørgsel om gæstefag mht. til metodekurserne (kvalitativ forskning og metode, epide-
miologi og biostatistik, statistik).   
 
9. Orientering: Uddannelsesevaluering den 10.-11. oktober 2017  
Der mangler fortsat én studerende fra SFK og to studerende fra MKS til uddannelses-
evalueringen.  
 
Bilag 7: Deltagerliste til uddannelsesevaluering 2017 
Bilag 8: Program til uddannelsesevaluering 2017  
 
10. Orientering og drøftelse: Tildeling af valgfag E2017 
På studienævnsmødet den 16. august udtrykte studienævnet et ønske om at høre, 
hvordan det nye system, der bruges til at tildele valgfag, har fungeret.  

• HE Studier (Rikke) deler erfaringer og overvejelser 
• Kirsten B. orienterer om arbejdsgruppens overvejelser 

 
Studienævnet drøfter eventuelle ønsker om ændringer i forhold til valgfagspuljen 
(ECTS bindinger, antal udbudte fag mm.). Drøftelsen fortsætter på ledermødet  
 
Bilag 9: Status for valgfag sep. 2017 
Bilag 10: Notat justering af valgfag   
 
11. Gensidig orientering: 
11.1       Studienævnsformanden  

 
Valget 2017 er skudt i gang. I år stemmer de studerende til alle organer og 
VIP-ansatte stemmer til ph.d.-udvalg og studienævn. Vær opmærksom på, at 
opstillingsperioden kun er på én uge: den 23. oktober til den 27. oktober kl. 12.  
 
Bilag 11. Valg 2017 
Bilag 12. Husk at stem 2017 
 

11.2 Studienævnsnæstformand 
11.3 Uddannelsesledere 
11.4 HE Studier 
 
12. Eventuelt  
 
13. Bilagsoversigt  
Bilag 1: referat_16.08.2017 
Bilag 2: Oversigt dispensationssager  
Bilag 3. Referat af aftagerpanelmøde 2017_CUR_SFK_MKS 
Bilag 4. Referat af aftagerpanelmøde 2017_OPTO 
Bilag 5: Foreløbigt program for uddannelsesdagen   
Bilag 6: Eksamensbekendtgørelsen   
Bilag 7: Deltagerliste til uddannelsesevaluering 2017 
Bilag 8: Program til uddannelsesevaluering 2017  
Bilag 9: Status for valgfag sep. 2017 
Bilag 10: Notat justering af valgfag   
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