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1. Godkendelse af dagsorden  
Tilføjelse af studentersag under pkt. 2.1. 

 
2. Studentersager 

2.1 Sager til behandling 
Imødekommelse af ansøgning om ekstra tid til eksamen i Rehabilitering  

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning.  

 
3. Kursusevaluering af kurser efteråret 2019 - fortsat 

Studienævnet drøftede undervisningsevaluering for de sidste af efterårets kurser 
på bacheloruddannelsen. Studienævnet sender sine kommentarer til kursusan-
svarlige på de kurser, hvor der er bemærkninger.  

 
4. Optakt til årets statusmøde 6. juni 

Studieleder præsenterede kvalitetsindikatorer for studienævnet, der særligt be-
mærkede at førsteårsfrafaldet på bacheloren er faldet og at der generelt er mange 
grønne indikatorer. Undervisningsevalueringerne er desværre blevet en smule 
dårligere. Generelt er de studerendes angivne timeforbrug en anelse lav. Man bør 
have in mente, at svarprocenten er lav på de data, der kommer fra uddannelses-
zoom.  

 
5. Opfølgning: Aftagerpanel og møde 12. juni 

5.a. Status på nye medlemmer af aftagerpanelet 
To nye aftagere fra hhv. DEFACTUM og VIVE er fundet. Der afventes 
godkendelse hos dekanen.  

 
5.b. Invitationer 

Lise sender hurtigst muligt invitationer inkl. dagsorden ud til aftagere 
og studienævn. 
Studerende i studienævnet laver hurtigst muligt en invitation til net-
værksmøde til bachelorstuderende. 
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6. Orientering: Uddannelsestjekker  
Uddannelsestjekkeren er en såkaldt ’self-assessment’, som potentielle studerende 
kan prøve inden de søger ind på den uddannelse, de er interesserede i. Det er et 
multiple-choice-værktøj, som ikke skal give ’sandt-falsk’ svar, men feedback, der 
skal hjælpe med at afklare brugeren og forhåbentligt bidrage til en bedre reflek-
sion over hvad det egentlig er for et studie, vedkommende overvejer at søger ind 
på. Resultatet skal gerne resultere i flere studerende, der ikke bliver overraskede 
over det, de møder på studiet når de begynder – og derfor fastholdes.  

 
Uddannelsestjekker kører i øjeblikket som et pilotprojekt på enkelte uddanneler – 
på HE tandplejer og bacheloruddannelsen i FSV.  
 
Studienævnet præsenteres for uddannelsestjekker 
 

7. Orientering: Uddannelseszoom (10 min.) 
Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, der kan understøtte unges valg af uddan-
nelse. På uddannelseszoom.dk er det muligt for kommende studerende at sam-
menligne op til tre uddannelser (både inden for eller på tværs af uddannelsesin-
stitutioner) på forskellige parametre vedr. uddannelsens kvalitet og relevans i for-
hold til arbejdsmarkedet. Spørgeskemaundersøgelsen bag uddannelseszoom er 
gennemført af Epinion på vegne af og i samarbejde med Styrelsen for Forskning 
og Uddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres hvert 2. år blandt stu-
derende og dimittender fra erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. 
 
Studienævnet præsenteres for hjemmesiden uddannelseszoom 
 

8. Gensidig orientering 
5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

 
9. Evt.  
 
 
 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
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