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Mødedato: 29. september 2017, kl. 08.00-10.11 
Mødested: Lokale 225, Bygning 1633, Høegh-Guldbergs Gade 6b 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab  
 
Deltagere:  
 
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Jesper Ø. Hjortdal, Kirsten Beed-
holm, Michael Væth  
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Anette Nellemann, Kirsten Salling 
 
Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 
 
Observatør studerende: Karoline Bøgh Mølgaard-Andersen  
 
HE Studier: Rikke Rønde (punkt 10), Mia Schou Johansen, Damian Goldberg og Julie 
Nøjsen Fallesen  
 
Fraværende: Ulla Kildall, Karina Endahl, Christine Friis Baker, Signe D. Eriksen 
 

 
1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden.  
 
2. Beslutning: Referat 
En mindre rettelse til punkt 4, hvor to linjer slettes.   
Herefter godkendte Studienævnet referatet.   
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling.  
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Ingen bemærkninger til afgjorte sager.  
 
4. Drøftelse og beslutning: Studerendes deltagelse i undervisningen på ny  
Studienævnet drøftede praksis omkring, hvorvidt der skal en godkendelse fra studie-
nævnet til eller ej, hvis en studerende skal have lov til at deltage i holdundervisningen 
på ny.  
 
Studienævnet besluttede at fastholde praksis: 
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- Hvis en studerende ønsker at følge holdundervisningen igen, skal vedkom-
mende henvende sig til den kursusansvarlige 

o Den kursusansvarlige har ret til at afvise den studerende 
o Den studerende kan sidde og lytte med, men har ikke ret til feedback 

eller en plads i gruppearbejdet.  
- Hvis en studerende formelt ønsker at holdsættes på ny, kræver dette en di-

spensation fra studienævnet. 
 
Studienævnet opfordrer uddannelseslederne til at formidle dette blandt kursusle-
derne, så denne praksis følges af alle. HE Studier informerer studievejleder og sagsbe-
handlere.  

5. Drøftelse og beslutning: Hvordan følger vi op på aftagerpanelmøderne  
Studienævnet besluttede, at der skal følges op på aftagerpanelmøderne på følgende 
måde: 

• Uddannelsesledere læser referat af aftagerpanelmødet igennem og identifice-
rer eventuelle områder, der kræver konkret handling. På studienævnsmødet i 
november præsenteres dette af uddannelseslederne, hvorefter studienævnet 
kan drøfte og beslutte, hvilke handlinger, der kan iværksættes og hvordan.  

 
Studienævnet besluttede at indstille Anette Pedersen til en plads i aftagerpanelet for 
optometri og synsvidenskab. Anette Pedersen var med som observatør på mødet i år 
og er formand for Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne. HE Studier udarbejder 
en indstilling til dekanen.   
 
5. Beslutning: Uddannelsesdagen 2017 
Studieleder orienterede kort om Uddannelsesdagen 2017. Studienævnet udvalgte fø-
lende repræsentanter til Uddannelsesdagen:  

• Oplægsholder til 10-minutters oplæg:  
o Kirsten Frederiksen og Christina Dahm holder oplæg om det nye til-

tag: seminardagen på 1. semester  
• Roll-ups ansvarlige:  

o Lisa Østergaard fra DEFACTUM omkring strukturen på rehabilite-
ringskursus, hvor de studerende arbejder med porteføljer og feedback. 
Christina Dahm kontakter Lisa Østergaard.  

o Udformning af artikler/debatoplæg i forbindelse med undervisningen 
i Aktuelle tendenser i sygepleje, hvor de studerende øves i at formidle 
og omsætte det faglige stof. Kirsten Bedholm tager kontakt til kursus-
ansvarlig samt eventuelle tidligere studerende, der har skrevet debat-
indlæg.  

o Back up: mentorordningen, der er meget populær på vores uddannel-
ser. Tidligere mentorer og studerende kan komme og fortælle (Mia 
Schou Johansen) 

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

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

• Frist for indsendelse af oplæg er den 1. december.  
 
7. Orientering: Censorregler og Censorsystem   
HE Studier orienterede kort om censorreglerne og det nye censorsystem med virkning 
fra vintereksamen 2017/2018.  
 
Systemet er tilsvarende det der anvendes på professionshøjskolerne. Allokering fore-
går fremover via hjemmesiden: https://fsv.censor-it.dk/ og fungerer på følgende 
måde: 1) Der oprettes en eksamen, 2) Eksamen tilknyttes et fagområde, 3) Systemet 
udvælger fem censorer inden for det givne fagområde og den censor, der melder først 
tilbage, tildeles eksamen.  
 
For uddannelserne betyder ændringen, at eksaminator ikke længere skal komme med 
forslag til censorer til en given eksamen, da udvælgelsen foregår digitalt i systemet. 
Censorer kategoriseres ved beskikkelsen. Der er fortsat mulighed for ad hoc beskik-
kelse. Ved specialecensurering kan der 1) vælges flere fagområder, 2) vælges en censor 
med alle fagområderne, 3) i et fritekstfelt skrives, hvad specialet omhandler.  
 
Michael Væth m.fl. har sendt et brev med indsigelser vedrørende det nye censorsystem 
til censorformandsskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser. 
Brevet er vedhæftet som bilag.  
 
8. Orientering: Efterspørgsel på tompladser og gæstefag (metodekurser) 
HE Studier orienterede kort om efterspørgslen på tomplaser og gæstefag mht. metode-
kurser. I perioden forår 2016 til efterår 2017 har der været tre forespørgsler om tom-
plads og én forespørgsel om gæstefag mht. til metodekurserne (kvalitativ forskning og 
metode, epidemiologi og biostatistik, statistik).  
 
Studienævnet fastholdt, at der ikke åbnes op for tompladsstuderende eller gæstefags-
studerende på metodekurserne.   
 
9. Orientering: Uddannelsesevaluering den 10.-11. oktober 2017  
HE Studier orienterede kort om status på uddannelsesevalueringen. Der mangler fort-
sat to studerende fra MKS til uddannelsesevalueringen, som det har været en udfor-
dring at rekruttere. Forhåbningen er, at mindst én MKS-studerende kommer i hus i lø-
bet af den kommende uge.   
 
Studienævnet opfordrede til, at studieledelsen ikke deltager på møderne mellem ek-
sperter og VIP og eksperter og studerende.  
 
10. Orientering og drøftelse: Tildeling af valgfag E2017 

mailto:jnf@au.dk
https://fsv.censor-it.dk/
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Rikke Rønde fra HE Studier delte erfaringer og overvejelser omkring tildelingen af 
valgfag E2017. Den største forandring fra tidligere er, at der nu er to blanketter, én til 
tematiske og én til metodiske. Administrationen har først fordelt de tematiske og her-
efter de metodiske. Det kan overvejes, om Emdrup-studerende skal kunne vælge fra 
hele Aarhus-puljen. 
 
Kirsten Bedholm orienterede om arbejdsgruppens overvejelser omkring valgfagspul-
jen. Arbejdsgruppen havde indtil videre to forslag, der begge vil have stor betydning 
for eksamensformerne, og som derfor bør overvejes yderligere 

• Model 1: at ophæve opdelingen mellem tematiske, metodisk og øvrige. Dette 
vil gøre det mere frit for de studerende at vælge 

• Modul 2: nedlæg 5 ECTS valgfag.  
 
Studienævnet drøftede på denne baggrund mulighederne for at forenkle valgfagspul-
jen og eventuelt at udbyde færre valgfag. Der var et forslag om tidligere i processen at 
tage en dialog med de studerende om, hvad de overvejer at vælge af valgfag. Studen-
terrepræsentanten fra Emdrup fremhævede, at de studerende i Emdrup ønsker lige 
vilkår med de studerende i Aarhus.  
 
Studienævnet besluttede, at den videre proces omkring valgfagspuljen tages op i for-
bindelse med visionsprocessen til december og herefter at drøftelsen omkring valgfag 
bliver en del af processen omkring eventuelle nye studieordninger i 2018.  
 
11. Gensidig orientering: 
 
11.1       Studienævnsformanden  

 
• Valg 2017: Valget 2017 er skudt i gang. I år stemmer de studerende til alle or-

ganer og VIP-ansatte stemmer til ph.d.-udvalg og studienævn. Vær opmærk-
som på, at opstillingsperioden kun er på én uge: den 23. oktober til den 27. ok-
tober kl. 12.  
 
Studienævnet opfordrede til, at de studerende på 3. semester skrives øverst på 
valglisterne, så disse vælges ind som medlemmer først. Der skal helst vælges 
10 studerende vælges.  
 
He Studier sender en vejledende mail til studenterrepræsentanterne i studie-
nævnet om, hvordan opstillingsskemaet skal udfyldes.  
 

• Undervisningspriser: Dekanatet har besluttet, at der fra 2018 og frem skal 
uddeles en række undervisningspriser på Health. Prismodtagerne af de nye 
undervisningspriser skal vælges af de studerende på det pågældende studie. 
Der er på fakultetet samlet afsat 30.000 kr. til dette tiltag. Konkret vil hvert 
studienævn på Health kunne disponere over 5.000 kr. til uddeling af pris.  
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Det vil være studienævnet, der tager stilling hvordan valgproceduren skal ud-
formes og i hvilket forum uddelingen skal ske. I forhold til sidstnævnte er fa-
kultetets årlige uddannelsesdag en mulighed. 

 
11.2 Studienævnsnæstformand 

 
11.3 Uddannelsesledere 

• Uddannelseslederne arbejder på at finde studerende fra 1. semester til den 
mundtlige midtvejsevaluering 

• Christina og Michael har deltaget i et møde med ATEA, der skal hænge udstyr 
op (kameraer, skærme og mikrofoner) i samfundsmedicinsk auditorium, med 
henblik på, at der kan udføres fjernundervisning. Planen er, at statistik-fore-
læsninger og holdundervisning kan transmitteres til Emdrup fra forårsseme-
steret.  
 

11.4 HE Studier 
 
12. Eventuelt  
Kirsten Bedholm deltog i fakultets strategiske inspirationsdag, hvor bl.a. uddannelses-
ambassadør Dorte Rytter holdt oplæg om vores frafaldsundersøgelse. Interessant for 
de studerende på de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser var et oplæg vedrø-
rende undervisning i Herning, der handlede om, at de studerende på særligt statistik-
kurser følte sig udfordret, hvilket således kan være et tegn på, at der er noget generelt 
udfordrende (på tværs af forskellige uddannelser) ved statistik-kurser. 
 


