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Mødedato: 10. april kl. 14.15-16.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1260, lokale 310  
Mødested Emdrup: B8 – kontor B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Michael Væth 
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Ulla Kildall Rysgaard, Ditte Gertz 
Mogensen (Emdrup), Sofie Rud Nielsen (Emdrup), Camilla Kjær (suppleant), Rikke 
Madsen (suppleant), Lotte Steentoft Dahl (observatør), Tina Thorborg (observatør), 
Karoline Mølgaard-Andersen (observatør)  
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Jesper Hjortdal, Mia Schou Johansen 
 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden.  
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet godkendte referatet.   
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Studienævnet imødekom ansøgningen om 4. prøveforsøg til epidemiologi og biostati-
stik. Der indstilles til, at den studerende får tilrettelagt det resterende studieforløb på 
en hensigtsmæssig måde.  
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Studienævnet havde ingen kommentarer til oversigt over afgjorte sager. 
 
4. Drøftelse: vision og strategisk grundlag 
Overordnet set kunne studienævnet tilslutte sig vision – og strategisk grundlag. 
VIP’erne fremhævede, at der er behov for en eksplicitering af de klassiske akademiske 
kompetencer som f.eks. kritisk tænkning, mens de studerende ønskede at uddannel-
sernes særkender bliver skrevet for hver af kandidatuddannelserne. Studienævnet 
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fremhævede derudover, at både struktur og sprog på vision – og strategi grundlaget 
kan blive skarpere. Studienævnsformanden udarbejder et konkret høringssvar pba. af 
studienævnets kommentarer og sender svaret i mailhøring.  
 
5. Orientering: slutevaluering på 1. og 3. semester  
Studienævnet gennemgik referaterne af evalueringsmøderne. De 1. semester-stude-
rende giver udtryk for, at der er meget information i starten og at man derfor let over-
ser noget. Studienævnet udtrykte ønske om, at der på studiestartssiden 2018 gives in-
formation om mentorordningen.   
 
6. Drøftelse: Kursusevalueringer E2017 
Studienævnet gennemgik undervisningsevaluering for efterårets SFK-kurser, fælles 
metodekurser samt fælles valgfagskurser. Der er fine svarprocenter, dog generelt lidt 
lavere i Emdrup. Gennemgangen gav ikke anledning til at iværksætte store ændringer, 
men at der på kurserne arbejdes med de identificerede udfordringer.   
 
7. Beslutning: ændring af kursusbeskrivelse 
Studienævnet godkendte ændringerne til kursusbeskrivelse til valgkurset ”Udvikling af 
kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden”.  
 
8. Gensidig orientering: 
 
8.1 Studienævnsformanden  
Studienævnsformanden orienterede om, at kandidatuddannelse i sygepleje er udtaget 
til audit trail (institutionsakkreditering). Studienævnsnæstformanden og en eller flere 
Cand.cur. studerende vil blive inviteret til at deltage i audit trail 31. maj og/eller 1. 
juni.  
 
8.2 Studienævnsnæstformand 
 
8.3 Uddannelsesledere 
Christina Dahm har været til møde med ergoterapeutforeningen og fysioterapeutfor-
eningen om en mulig avanceret praksis-linje for ergoterapeuter og fysioterapeuter. De 
to foreninger inviteres med til Sandbjerg omkring udviklingen af en APN-linje på 
cand.cur.  
 
8.4 HE Studier og studievejledningen 
 
9. Eventuelt  
Studenterrepræsentanterne i studienævnet planlægger at søge fakultetsmidler til stu-
denteraktiviteter, ansøgningsfristen er den 15. april.  
 
Onsdag den 11. april kl. 16.30 er der manifestation ved studenterhuset under overskrif-
ten BEVAR MEDBESTEMMELSEN: RED STUDIENÆVNENE, hvor både studerende 
og VIP er velkomne. Manifestationen er et svar på et udspil fra ”Udvalg om bedre Uni-
versitetsuddannelser”.  
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