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Mødedato: 16. august 2017, kl. 8:00 – 10:00 
Mødested:  
Aarhus: Bygning 1611, lokale 121B 
Emdrup: A204 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth.  
 
Studerende: Anette Nellemann, Ulla Kildall Rysgaard. 
 
Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 
 
Observatører studerende:  
Christine Friis Baker, Karina Endahl, Signe D. Eriksen, Mette Nedergaard. 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 3), Damian A. Hertoft Goldberg 
(ref.) 
 
Afbud: Jesper Hjortdal, Kirsten Salling, Christina Ørum Breivik Mikkelsen 
 

 
1. Beslutning: Dagsorden 
Godkendelse af dagsordenen  
 
2. Beslutning: Referat 
Mindre rettelse i orienteringspunkt 9. Formuleringen ændres til: 
”Søgt penge til Sci-2u og videoer: 
Ansøgningerne er i første omgang blevet prioriteret i HUF og bliver nu sendt videre til 
AU Uddannelsesforum.” 
 
Med ovennævnte rettelse er referatet godkendt 
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
  
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Studienævnsformanden orienterede om sager afgjort administrativt eller af studiele-
der/studienævnsformand mellem studienævnsmøderne.  
 
4. Beslutning: Evaluering af valgfag (udskudt fra 9. juni) 
Kirsten Beedholm (valgfagskoordinator) gennemgik kursusevalueringer og kursusan-
svarliges input til disse. Studienævnet havde følgende bemærkninger:  
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Svarprocenten ligger mellem 10 % og 70 %, hvilket må medtænkes i vurderingen af de 
enkelte kursers evaluering. Overordnet er de studerendes vurdering af læringsudbyttet 
acceptabelt.  

Der kan identificeres følgende gennemgående træk:   

1. På nogle af valgfagskurserne er det en udfordring, at de studerende sidder 
med meget forskellige forudsætninger og perspektiver. Dette gælder især på 
”Telemedicin” og ”Borger- og patientinvolvering” samt de kvalitative metode-
fag.  

o Studienævnet vurderer at dette er en konsekvens af at udbyde valgfag 
på tværs af 4 uddannelser. 

 
2. På enkelte fag vurderer nogle af de studerende, at undervisningen er for prak-

sisnær, og at den med fordel kan styrkes teoretisk. 
o De kursusansvarlige har forholdt sig til problematikken i deres kom-

mentarer. 
  

3. Nogle kurser har for mange undervisere, hvilket gør forløbet for fragmenteret. 
o Cecilia er i dialog med institutledelsen om dette.  

Kursusansvarlige har i deres kommentarer til evalueringerne adresseret relevante kri-
tikpunkter.  
Punktet gav anledning til en drøftelse af, om valgfagskonceptet kan gøres mere smidigt 
for såvel de studerende som administrative.  
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som kommer med oplæg til drøftelse af dette på 
studienævnsmødet i oktober.  

Arbejdsgruppen består af: 
• Christina Dahm 
• Ulla Kildall Rysgaard  
• Kirsten Beedholm 

Kirsten Beedholm indkalder til første møde. 
 
5. Drøftelse: Statusrapport 2017 
I juni måned blev der afholdt statusmøde på HE’s respektive uddannelser.  
Her drøftede studieleder, uddannelsesledere, næstformand for studienævnet, institut-
leder og prodekanen for uddannelse status for uddannelserne og udarbejdede i fælles-
skab en handleplan for det fremadrettede arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af 
uddannelserne på baggrund af bl.a. studieleders beretning. 
På baggrund af statusmødet er der udarbejdet en statusrapport for uddannelserne.  

Studienævnsformanden orienterede om processen.  
Studienævnet har ingen uddybende kommentarer til statusrapporten. 
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6. Drøftelse: 5 årig uddannelsesevaluering 
Processen omkring uddannelsesevalueringen af studienævnets fire uddannelser er i 
gang.  

Alle medlemmer af studienævnet bedes noterer sig, at selvevalueringsrapporten sen-
des i høring via mail hos studienævnet i september. Høringsperioden er d. 12. - 19. 
september. 

Der afholdes evalueringsmøde med faglige eksperter d. 10- 11. oktober.  
d. 10. oktober skal ekspertpanelet møde 2 STUD- og 2 VIP-repræsentanter pr. uddan-
nelse. D. 11. oktober skal være med deltagelse fra 1 studerende pr. uddannelse (studie-
nævnsrepræsentanter) 

Følgende VIP inviteres til dag 1:  
Navn Uddannelse 
Toke Bek Optometri 
Ivan Nisted Optometri 
Dorte Rytter SFK 
Niels Trolle SFK 
Kirsten Beedholm Cand.Cur. 
Connie Berthelsen Cand.Cur. (Emdrup) 
Hanne Aagaard MKS 
Hanne Kronborg MKS 

Julie Fallesen skriver til studenterrepræsentanterne i studienævnet og beder dem 
finde studenterrepræsentanter til dag 1, samt booke mødet på dag 2 i deres kalender. 
Hvis de ikke selv kan deltage, skal de finde en erstatning.  

De studerende skal melde tilbage til Julie Fallesen primo september. 
 
7. Beslutning: Notat til institutledelsen ang. fysisk studiemiljø 
På studienævnsmødet d. 9. juni 2017 drøftede studienævnet Studiemiljøundersøgelsen 
2017, samt undersøgelsens kvalitative kommentarer. På baggrund af drøftelsen beslut-
tede Studienævnet at skrive en indstilling til Institutledelsen omhandlende de stude-
rendes bemærkninger om de fysiske forhold på instituttet. 

Studienævnet besluttede at sende notatet i sin nuværende for til institutlederen. 
 
8. Orientering: Status på introseminar 
I år afholdes et tværfagligt introseminar i forbindelse med studiestarten for de nye 
kandidatstuderende for første gang. Kirsten Fredriksen og Christina Dahm præsente-
rede overvejelser omkring form og indhold og viste videoen til ”Ulla-casen”. 

De studerende skal arbejde med en case (Ulla) som har en række lidelser. Formålet er 
at gøre det tydeligt, at man kan arbejde med casen ud fra flere faglige perspektiver og 
analysere ”Ulla” som netop en case frem for en person. 
 
9. Gensidig orientering: 
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9.1 Studienævnsformanden: 

9.1.1 Invitation til inspirationsdag om uddannelse d. 14. september  
Link: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/inspirations-
dag_invitation.pdf 

9.1.2 Status på Statistik og Epi.Bio i Emdrup: 

• Niels Trolle og Michael Væth kommer til at undervise i Emdrup. 
Valgfag i videregående statistik vil fremover køre som fjernundervisning i Em-
drup. 

• Ansat holdunderviser til Epi. bio. 

9.1.3 Projektmidler 

• UFU prioriterede at der gives penge til udvikling af Sci-2u 
• Cecilia er i dialog med Lisette (studievejledningen) om at udvikle film om stu-

diet og hvordan det er at studere. 

9.2 Studienævnsnæstformand: 

9.3 Uddannelsesledere:  
SFK: Dimittend kommer og fortæller om livet som studerende og overgangen til ar-
bejdsmarkedet i forbindelse med studiestarten på SFK.  

9.4 HE Studier: 

9.4.1 Ændringer er indført i studieordninger: 

• MKS modul 2 (besluttet på SN-møde d. 9. juni)  
• Anonymitet på alle stedprøver, samt skriftlige eksamener uden vejledning 

og/eller mundtligt forsvar på de tre kandidatuddannelser. 
• Samkøring af b-prøveformer mellem MTV og Neurorehabilitering (besluttet 

på SN-møde i nov. 2016). 

9.4.2 Antal ansøgere og antal optagende studerende 
Studienævnet ønsker at kursuslederne lave navneopråb i starten af 1. semester – så 
der kan følges op evt. frafaldstruede og sørge for at de melder sig ud inden 1. oktober, 
hvis de ønsker at udmelde sig studiet eller aldrig er startet. 

Bilag 5: Optagelse på sundhedsvidenskab 2017 

9.4.3 Opdateret liste over SN-medlemmer 

Bilag 6: Studienævnet Sundhedsvidenskab medlemmer 2017 
 
10. Eventuelt  

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/inspirationsdag_invitation.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/inspirationsdag_invitation.pdf
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