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Mødedato: 22. februar 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, Jesper Hjortdal, Mi-
chael Væth 
 
Studerende: Ulla Kildall Rysgaard, Ditte Gertz Mogensen (Emdrup), Sofie Rud Nielsen 
(Emdrup), Camilla Kjær (suppleant), Rikke Madsen (suppleant) 
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Christina Ørum Breivik Mikkelsen 
 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden.  
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet godkendte referaterne.   
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Sag 1. Studienævnet imødekom dispensationsansøgningen om 4. prøveforsøg og gav 
afslag på ny holdsætning.  
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Studienævnet havde ingen kommentarer til oversigten over sager afgjort mellem stu-
dienævnsmøder.  
 
4. Beslutning: valgfagsudbuddet efterår 2018 
Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet efterår 2018 
 
De studerende i Emdrup udtrykte ønske om at flere valgfag video-streames fra Aarhus, 
særligt kurset ”Projektledelse og planlægning af empiriske projekter”.  
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Med henblik på at understøtte de Emdrup-studerendes mulighed for at søge eksterne 
valgfag udarbejder HE Studier i samarbejde med studenterrepræsentanterne en liste 
over forhåndsgodkendte valgkurser på KU og RUC.  
 
5. Orientering: Kandidatuddannelsen i sygepleje som erhvervskandidat 
Studieleder orienterede om, at kandidatuddannelsen i sygepleje er blevet godkendt 
som erhvervskandidat. Som erhvervskandidatstuderende tager man uddannelsen på 
fire år og arbejder samtidig i gns. 25 timer i ugen. Studerende der følger erhvervskan-
didatordningen er ikke SU-berettigede.  
 
Arbejdet med at strukturere og implementere erhvervskandidatordningen tænkes bl.a. 
sammen med udviklingen af en APN-linje i arbejdsgruppen for APN.  
 
6. Orientering/drøftelse: Status på handleplaner fra evalueringsmøde og 
statusmøde 
Studienævnet gennemgik status på handleplanen fra statusmødet 2017. Alle handle-
planer er iværksat eller afsluttet. Gennemgangen af handleplan fra evalueringsmødet 
udskydes.  
 
7. Drøftelse: gruppedannelse   
Studienævnet drøftede problematikken omkring gruppedannelsen på 1. semester. Tea-
met dukkede også op forbindelse med slutevalueringen på 1. og 3. semester. Studie-
nævnet opfordrede til, at følgende punkter tænkes ind i forberedelsen af studiestarten 
2019:  

- Når grupperne dannes, skal der væres opmærksomhed fra underviseren på, at 
der er flere hold (hold A, hold B..).  

- De studerende efterspørger mere ”ryste-sammen” i forbindelse med de første 
dage/uger (f.eks. skemalagt aftenarrangement eller lign.) 

- Studiekompetenceworkshoppen skal skemasættes med angivelse af fokus/ind-
hold. 

- Det bør overvejes om gruppedannelsen kan skubbes til slutningen af første 
studieuge (når undervisningen i metodefagene begynder), så de studerende 
har haft mulighed for at lære hinanden lidt bedre at kende inden. 

 
8. Beslutning: ændring i læringsmål for kurset Neurorehabilitering 
Studienævnet godkendte de nye læringsmål for kurset med undtagelse af nr. 6, idet 
dette læringsmål ikke var knyttet specifikt til kursets indhold, men rettede sig mod ge-
nerelle læringskompetencer og var vanskelig at udprøve. 
 
9. Gensidig orientering: 
 
9.1 Studienævnsformanden 

  
9.2 Studienævnsnæstformand 
 
På spørgsmålet om, hvorvidt der er mulighed for at få tilbagemelding på anonyme ek-
samener, præciserede studienævnet, at den studerende har mulighed for at tage kon-
takt til underviser efter eksamen og få tilbagemelding på eksamen.   
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På spørgsmålet vedrørende parkeringspladser er vurderingen, at det bliver svært at 
gøre noget ved de nye parkeringsregler i universitetsparken.   
 
9.3 Uddannelsesledere 

 
Christina Dahm  
Ergoterapeut-foreningen har kontaktet Christina Dahm og fysioterapeut-foreningen 
har kontaktet Charlotte Ringsted med spørgsmålet: kan vi få en APN for ergoterapeu-
ter og fysioterapeuter? Der er planlagt møder med de to foreninger.  
 
9.4 HE Studier og studievejledningen 

 
 
10. Eventuelt  
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