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Mødedato: 21. august kl. 14.15-16.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1611, lokale 121B – videolink   
Mødested Emdrup: B8 – kontor B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Jesper Hjortdal, 
Michael Væth, Thomas Maribo (suppleant) 
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Camilla Kjær, Ditte Gertz Mogensen 
(Emdrup), Sofie Rud Nielsen (Emdrup), Rikke Madsen (suppleant), Lotte Steentoft 
Dahl (observatør), Tina Thorborg (observatør), Karoline Mølgaard-Andersen (obser-
vatør)  
 
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Niels Trolle (suppleant)   
 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Godkendelse af dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Godkendelse af referat  
 
Bilag 1. Referat_19.06.18  
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Ingen sager  
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsformand 
mellem studienævnsmøderne.  
 
Bilag 2. Sager siden sidst  
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4. Drøftelse/beslutning: ændring af valgfagspuljen på sundhedsvidenskab  
Drøftelserne ifm. ny studieordning på kandidatuddannelsen i sygepleje har givet an-
ledning til endnu engang at se på valgfagspuljen på sundhedsvidenskab. Baggrunden 
for vedhæftede sagsfremstilling er et ønske om en mere fleksibel valgfagspulje for både 
studerende, undervisere og administration.  
 
Studienævnet bedes drøfte sagsfremstillingen vedr. valgfagspuljen og på den baggrund 
beslutte, om indstillingen kan godkendes  
 
Bilag 3. Sagsfremstilling_valgfagspuljen 2019  
Bilag 4. Oversigt over prøveformer  
 
5. Beslutning: studieordningsændring på den sundhedsfaglige kandidat-
uddannelsen  
Kursusleder Dorte Rytter ønsker, at det på kurserne ”Introduktion til sundhedsviden-
skabelig forskning” og ”Sundhedsvidenskabelig projektopgave” skal være muligt for de 
studerende, at aflægge eksamen på engelsk.  
 
Studienævnet bedes beslutte, om vedhæftede forslag til studieordningsændring for de 
to kurser kan godkendes.  
 
Bilag 5. Forslag til studieordningsændring_eksamenssprog  
 
6. Drøftelse/beslutning:  ny studieordning for kandidatuddannelsen i sy-
gepleje  
Studienævnet bedes kommentere vedhæftede udkast til ny studieordning for kandidat-
uddannelsen i sygepleje (APN-linje og Science-linje) 

1. Struktur  
2. Indhold 
3. Prøveformer/graduering/censur   

 
Videre Proces 

• På baggrund af studienævnets kommentarer d.d. sammenskriver APN-ar-
bejdsgruppen et endeligt udkast, der sendes i skriftlig høring i perioden 22. 
august – 7. september ved Censorformandsskabet, Aftagerpanel, Kommuner-
nes styregruppe for APN, Rådgivningsgruppen og deltagere på Sandbjerg se-
minar.  

• Efter høringsperioden indarbejder APN-arbejdsgruppen kommentarer, hvor-
efter studienævnet vedtager den endelige studieordning den 25. september.  

• Fra august går markedsføring og kommunikation omkring den nye APN-linje i 
gang, blandt andet via siden http://kandidat.au.dk/sygepleje/. Ansøgnings-
fristen er den 1. marts 2019 og studiestart september 2019.  

http://kandidat.au.dk/sygepleje/
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Bilag 6. Udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i sygepleje  
 
7. Drøftelse/beslutning: klage vedrørende specialeforløb på kandidatud-
dannelsen i sygepleje  
Den 18. juni 2018 modtog studienævnet en klage vedrørende specialeforløbet på kan-
didatuddannelsen i sygepleje.  
 
Den studerende har tre klagepunkter: 

1. Manglende indflydelse på valg af vejleder 
2. Manglende hensyn til studerende der vælger kvantitativ metode 
3. Manglende kvalitet i vejledning og forskelsbehandling  

 
Studienævnet bedes drøfte klagen og på den baggrund beslutte, om der skal ske æn-
dringer, samt udarbejde et svar til klageren.  
 
Bilag 7. Klage til studienævn  
 
8. Drøftelse/beslutning: opfølgning på statusmøde 2018 
Den 7. juni 2018 blev der afholdt årlig status på alle uddannelserne under studienævn 
for sundhedsvidenskab. Den årlige status er et vigtigt led i kvalitetssikringen- og kvali-
tetsudviklingen på Health.  
 
Studienævnet bedes gennemgå:  

- Handleplan fra statusmødet juni 2018 (både for studienævnet og for hele 
Health) 

- Handleplan fra uddannelsesevalueringsmødet oktober 2017 
 
Studienævnet bedes drøfte, om der på baggrund af handleplanerne er behov for at 
igangsætte initiativer  
 
Bilag 8. Statusrapport 2018_sundhedsvidenskab  
 
9. Gensidig orientering: 
 
9.1 Studienævnsformanden 

  
9.2 Studienævnsnæstformand 
 
9.3 Uddannelsesledere 
 
9.4 HE Studier og studievejledningen 
 
 
10. Eventuelt  
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