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Mødedato: 16. januar kl. 08.30-09.30 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1260, lokale 310  
Mødested Emdrup: B8 opgang, kontor B274 
 
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, Signe D. Eriksen, Kirsten Salling. 
 
Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen, Mia Schou Hansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Karina Endahl, Karoline Bøgh Mølgaard-Andersen 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet godkendte referatet fra sidste møde.   
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling. 
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsformand 
mellem studienævnsmøderne.  
 
Ingen kommentarer til oversigten over afgjorte dispensations – og meritsager  
 
4. Orientering: Cand.Cur som erhvervskandidatuddannelse 
Aarhus Universitet har ansøgt om at kunne udbyde Cand.Cur som en erhvervskandi-
datordning, dvs. en 4-årig kandidatuddannelse, hvor den studerende samtidig med 
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studiet arbejder i gns. 25 timer i ugen. En forudsætning for at kunne udbyde en ud-
dannelse på erhvervskandidatordning er, at uddannelsen samtidig udbydes som en al-
mindelige kandidatuddannelse.  
 
Studienævnet bakkede op om muligheden for en erhvervskandidatuddannelse, om end 
det bliver svært at nå til år 2018. Spørgsmålet omkring hvordan semestrene rent prak-
tisk skal sættes sammen for deltidsstuderende (15 ECTS pr. semester) er fortsat uklart.   
 
5. Beslutning: Optagelseskrav og prioriteringskriterier til Cand.Cur  
Cand.Cur ønsker at ændre optagelseskrav og prioriteringskriterier i forbindelse med 
oprettelsen af en ny linje på uddannelsen (APN). Optagelseskrav for to linjer på en ud-
dannelse skal være de sammen, men det er muligt, at der etableres forskellige priorite-
ringskriterier. 
 
Kirsten Frederiksen orienterede om, at det ikke var nødvendigt, at studienævnet tog 
beslutning på spørgsmålet om optagelseskrav og prioriteringskriterier. Fristen til op-
tag kan udskydes, når der ikke er tale om stramninger af optagelseskrav. Processen 
med at komme frem til en eventuel ændring af optagelseskrav og/eller prioriterings-
kriterier fortsætter i arbejdsgruppen for APN.   
 
6. Gensidig orientering: 
 
6.1 Studienævnsformanden  
Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at det var hendes sidste studienævnsmøde, 
ligesom flere af studenterrepræsentanterne også havde sidste studienævnsmøde.  
 
6.2 Studienævnsnæstformand 
 
Ulla Kildall deltog i 5-års evalueringen af den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på 
SDU. Mødet gik godt og handlede en hel del om fagidentitet samt samarbejdet med det 
private arbejdsmarked.  
 
Kirsten Salling bemærkede, at der blandt flere studerende har været frustration vedrø-
rende eksamensspørgsmålene i faget Sygeplejefaglig ledelse, bl.a. at eksamensspørgs-
mål fra sidste år blev lagt op og at der senere blev lagt nye op, der ikke var helt skarpt 
formuleret. Den kursusansvarlige har ønsket, at der er fortolkningsmuligheder i 
spørgsmålene og desuden er det sådan, at både eksaminator og censor læser eksa-
mensspørgsmål igennem.  
 
Studerende der har konkret feedback til en kursusansvarlig kan med fordel kontakte 
vedkommende direkte og ellers er der altid mulighed for at komme med feedback ved-
rørende undervisning og eksamen til de mundtlige midtvejs – og slutevalueringer 
hvert semester.  
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6.3 Uddannelsesledere 
 
Kirsten Frederiksen: 

- Der er i øjeblikket et ret stort frafald på Masteruddannelsen i klinisk sygepleje. 
Det er vurderingen, at det for flere studerende skyldes travlhed og generelle 
arbejdsbetingelser på arbejdspladsen. Dette kan tages op på næste aftagerpa-
nelmøde.   

- Der er mange studerende, der afleverer deres opgaver for sent (pdf skal dan-
nes og uploades osv.). De studerende gøres allerede opmærksom på, at de skal 
starte afleveringen i god tid, men vi må skabe mere opmærksomhed på dette.  
 

Jesper Hjortdal  
- I dette semester skal seks studerende skrive speciale, dvs. at der mangler et 

par studerende. De studerende der startede i september (13 studerende) er 
fortsat på uddannelsen.  

- Der har været annoncer i både arbejdstagernes blad og optikerforeningens 
blad med information om ansøgningsfrist (1. marts 2018) til kandidatuddan-
nelsen i optometri og synsvidenskab.   

- Fire nye medlemmer af aftagerpanel for optometri og synsvidenskab er blevet 
formelt inviteret.  

 
Christina Catherine Dahm: 

- Alle forventede 44 SFK-studerende der skal skrive speciale har indsendt speci-
alekontrakt. Det er usikkert hvor mange studerende der er fortsat fra 1. seme-
ster til 2. semester.  

 
6.4 HE Studier og studievejledningen 
 
HE Studier: 

− Lise Ask Andersen bliver SN-betjener på folkesundhed og Helle Bønsøe Niel-
sen bliver ny sagsbehandler i studienævn for sundhedsvidenskab.  

 
Studievejledningen 

− Der har været afholdt informationsmøder i både Aarhus og Emdrup  
− Der sættes gang i ”Studerende for en dag” på optometri og synsvidenskab. På 

to dage i februar kan studerende fra professionsuddannelserne sidde med til 
en undervisningsgang og dermed få et indtryk af, hvordan det er at studere på 
kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab.   

 
7. Eventuelt  
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