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Mødedato: 17. februar 2022 kl. 14.15-16.00  

Mødested Aarhus: Zoom, 1611-038 

Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

 

VIP (medlemmer): Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Niels Trolle Andersen, 

Jesper Hjortdal  

 

Studerende (medlemmer): Louise Dalsgaard Christensen, Nanna Bach Nissen, 

Laura Bang Damgaard, Anna Ring Madsen, Andreas Vestergaard Kjær, Julie Pajaniaye 

 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen,  

 

Afbud: Lene Kristine Konrad, Helle Bønsøe Nielsen, Christina Catherine Dahm, Anne 

Rask 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes.  

Nanna Nissen tilføjede punkt vedr. studenterforening på de sundhedsvidenskabelige 

kandidatuddannelser.  

 
2. Beslutning: Studentersager 

Sag 1 - Ansøgning om 4. prøveforsøg  

Sagen genoptages fra sidste studienævnsmøde, da den studerende har eftersendt ny 

lægeerklæring.  

Studienævnet drøftede ny lægeerklæring, der forklarede, at den studerende var påvirket af 

corona-forløb, der kognitivt påvirkede den studerende til ikke at kunne tænke rationelt og 

træffe den rette beslutning om at sygemelde sig og ikke aflevere eksamen.  

Studienævnet afslog den studerendes dispensationsansøgning om et 4. prøveforsøg. 

Studienævnet lagde vægt på, at den studerende først reagerer efter det dumpede resultat er 

frigivet.  

 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Sagerne er taget til efterretning.  

Niels Trolle efterspurgte yderligere information til dyslektikere evt. via introforløbet, da det 

viser sig, at flere bliver diagnosticeret sent og efter eksamen i Epidemiologi og biostatistik. 

Anne Møller taler med studievejleder Lene Konrad om allerede eksisterende tiltag, og om 

disse skal italesættes yderligere. 

 
4. Drøftelse: Brug af OneNote til eksamen 

Niels Trolle og Christina Dahm har orienteret studieleder Kirsten Beedholm om problematik 

vedr. brug af OneNote ved stedprøver. Flere studerende bruger OneNote til at tage noter i, 

hvor de kan oprette mapper, som deles mellem hinanden. Det må de gerne - dog har flere 

studerende rettet henvendelse til undervisere og IT for at få afklaret om det, at Mac-brugere 

ikke kan slå automatisk synkronisering i OneNote fra betyder, at de kan blive taget for 

eksamenssnyd via ITX-Flex. 
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Studienævnet besluttede, at de studerende ikke må bruge OneNote under eksamen og 

anbefaler at de studerende downloader alle filer inden eksamen. Det vil være undervisers 

ansvar at kommunikere denne information ud til de studerende ved undervisningens start. 

Anne Møller retter henvendelse til IT for at arrangere et møde med underviserne, så vi kan 

sikre at der ved slet ikke at åbne programmet, vil de studerende ikke kunne blive taget for 

eksamenssnyd via ITX-Flex.  

 

5. Beslutning: Ny dato for studienævnsseminar 

Studienævnet godkender ny dato for studienævnsseminar – den 31. maj 2022. Anne Møller 

forhører sig ved Vibe Aarkrog.  

 

 

6. Orientering: 5 års evaluering 

Kirsten Beedholm orienterede om mulige eksterne eksperter, der kan deltage i den 5-årige 

uddannelsesevaluering.  

Studienævnet understregede, at da det både er kandidatuddannelsen i sygepleje, den 

sundhedsfaglige kandidatuddannelse og masteruddannelsen i klinisk sygepleje er det 

vigtigt, at der inddrages eksperter inden for alle områder.  

Kirsten Beedholm går videre med Helle Kruuse-Andersen for at sikre SFK deltagelse i 

evalueringen.  

 

 

7. Gensidig orientering 

Nanna Nissen orienterede om muligheden for en studenterforening, der bæres af de 

studerende. Hun lægger op til faglige arrangementer evt. i et samarbejde med SIFFOS.   

Studerende i nævnet undersøger, om der er et behov for social integration med fagligt 

indhold. Der bliver samlet på næste studienævnsmøde.  

 

Kirsten Beedholm orienterede om ny arbejdsgruppe, der skal undersøge de pædagogiske og 

didaktiske principper for AU. Der skal inddrages studerende, men arbejdsgruppen er ikke 

fastsat endnu.   

 

 

8. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde  

Ingen kommentarer.  

 

9. Evt.  

Intet 

 

 

 


