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Mødedato: 21. september 2022 kl. 14.30-16.15  
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal (Zoom), Christina Catherine Dahm, Niels Trolle An-
dersen  
Studerende (medlemmer): Andreas Vestergaard Kjær (MKS) (Zoom), Laura Bang Dam-
gaard (CUR Aarhus) (Zoom), Anne Sofie Rask (SFK) (Zoom), Anna Ring Madsen (SFK – er-
hvervskandidat)  
Studerende (suppleanter): Julie Pajaniaye (SFK - erhvervskandidat) 
HE Studier: Lise Ask Andersen 
Afbud: Annelise Norlyk 
 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 

 

2.  Orientering: Studentersager siden sidst  

Studienævnet drøftede kort en afgørelse, hvor en erhvervskandidat havde fået  

udsættelse af specialetilmelding pga. ekstraordinært arbejdspres. Normalt gi-

ves ikke dispensationer pga. arbejde, men det kan være nødvendigt med en 

lidt anden praksis for erhvervskandidater, hvor det er et krav at de har arbejde 

ved siden af studiet. Studieleder har bemyndigelsen til at træffe afgørelse i 

specialesager, men kan ved behov rådføre sig med studienævnet mhp. at fast-

sætte praksis. 

 

3. Drøftelse: Styrket forskningsintegration på egen uddannelse 

Det er en del af AU-strategien 2025 at styrke forskningsintegrationen i uddan-

nelserne. Strategien tager udgangspunkt i Student Centeret Learning (SCL), 

hvor de studerende i løbet af uddannelsen går fra at være passiv modtager til 

selv at være aktivt undersøgende.  

 

Efteråret 2022 indsamler Uddannelsesudvalget eksempler fra fakulte-

terne/studienævnene på praksis for forskningsintegration på uddannelserne 

og forslag til, hvordan den kan styrkes.  

 

På baggrund af input fra uddannelseslederne, havde Kirsten på forhånd lavet 
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et udkast til besvarelse af spørgsmålene, som studienævnene er blevet bedt om 

at svare på samt fundet 3 eksempler på konkrete kursusforløb som eksempler 

på forskningsintegration. 

 

Studienævnet drøftede spørgsmålene og udkastet og foreslog bl.a. at tydelig-

gøre progressionen i forskningsintegrationen gennem uddannelsen samt mu-

ligheden for at styrke forskningsintegrationen ved i højere grad at integrere 

studerende i forskningsprojekter.  

 

Kirsten indarbejder studienævnets forslag i svarene til fakultetssekretariatet.  

 

4. Drøftelse: Aftagerpanel 2023-25 

Der skal nedsættes nye aftagerpaneler for 2023-2025. Studienævnet blev hørt, 

om der var forslag til nye medlemmer og sammensætningen i aftagerpane-

lerne.  

 

Studienævnet foreslog, at fortsætte med både aftagerpanelet for Optometri og 

synsvidenskab samt for SFK, CUR og MKS i stort set samme form som nu, da 

begge paneler fungerer godt. Der er enkelte, der er trådt ud af panelerne. Det 

skal overvejes, om der skal findes nye medlemmer fra samme sektor og bran-

che eller om der evt. skal nye ind fra andre steder.  

 

Studienævnet kom med enkelte forslag. Kirsten og Jesper arbejder videre med 

indstillingerne til hhv. aftagerpanelet for Optometri og synsvidenskab samt for 

SFK, CUR og MKS.  

 

5. Orientering: Universitetsvalg 2022 

14.-17. november er der valg på AU og studerende har mulighed for at stille op 

til en række forskellige råd og nævn. Bl.a. er der valg til studienævnet. Nær-

mere info om valget og opstilling findes her Universitetsvalg (au.dk)  

 

Kirsten og Andreas holder et online informationsmøde for interesserede.  

 

6. Orientering: Statusrapport Optometri og synsvidenskab 2022 

Studienævnet gennemgik den handleplan, der blev aftalt på statusmødet for 

Optometri og Synsvidenskab.  

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg
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7. Orientering: Godkendt referat 

Som opfølgning på referatet fortalte Kirsten, at der efter studienævnsmødet i 

august var kommet input fra Niels og Lise til den nye studieordning for ma-

steruddannelsen i klinisk sygepleje. 

Kirsten og Annelise har arbejdet videre med kursusbeskrivelserne, som pt. er i 

høring ved kursusansvarlige. Derefter sendes den nye studieordning til god-

kendelse hos studienævnet. Hvis der er brug for videre drøftelser, inden stu-

dienævnets kan godkende den nye studieordning, mødes studienævnet den 5. 

oktober kl. 16.15 – 16.45 til et online møde.  

 

8. Gensidig orientering 

Kirsten orienterede kort om uddannelsesevalueringsmødet på SFK, CUR og 

MKS, der blev afholdt den 15. september. Der var rigtig gode snakke på formø-

det mellem eksterne eksperter, studerende og undervisere. Denne del af mø-

det kunne godt have været længere. Selve evalueringsmødet gik godt. Der var 

gode input og ros til uddannelserne. Næste skridt er et opfølgningsmøde, hvor 

prodekan, studieledelse og institutledelse aftaler en handleplan på baggrund 

af eksperternes anbefalinger.  

 
9. Eventuelt  

Niels påpegede, at det er uhensigtsmæssigt og unødvendigt at reeksamen om 

sommeren lapper ind over semesterstart. Det bør kunne planlægges, så den er 

færdig inden semesterstart. Niels ønsker principperne for placering af eksa-

men ændret, så de tager højde for dette. Lise bringer ønsket videre til eksa-

mensplanlæggerne.  

 

 

 


