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Til stede: Anne Mette Mørcke, Torsten Lauritzen, Torben Bæk Hansen, Mo-

gens Andreasen, Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg Nielsen, Kim Nielsen, 

Søren Lomholt, Agnes Hennebjerg Lunde, Sidsel Støy 

 

Fraværende: Per Höllsberg, Kristian Stengaard-Pedersen,  

 

Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup 

Fra studievejledningen: Lise Langeland 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt med rettelser 

 

3. Dispensationssager 

På mødet blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde. Desu-

den blev følgende afgørelser truffet: 

 

Dispensation til udsættelse af studiestart – herunder udsættelse af deltagelses-

kravet. Begrundet i depression og igangværende behandling. 

Dispensation til ny holdsætning og opdeling af semester begrundet i længereva-

rende sygdom.  

 

4. Meritsager 

Det blev besluttet, at der kan gives merit for KA valgfag 5 ECTS-point, på bag-

grund af 2 uger på Institut for Retsmedicin samt to uger i militæret ved Flyvesta-

tion Skrydstrup, såfremt den studerende indsender bekræftelse fra Skrydstrup 

på, at de gerne vil have den studerende i praktik, samt en kort beskrivelse af 

hvad de forventer at kunne tilbyde ham i form af læringsmål og aktiviteter. Des-

uden skal den studerende finde en vejleder, der er ansat som (klinisk) lektor på 

Health, og afslutte opholdet med godkendelse af en rapport. 

 

5. Til godkendelse: Klare fraværsregler på 1. og 2. semester BA gælden-

de fra foråret 2014  

Regler godkendt med mindre justering jf. henvendelse fra fagene 

 

6. Til godkendelse: KA Valgfag summer school – Health Literacy  

Kvalifikationsbeskrivelsen er ikke helt konsistente i formuleringerne. Der bør her 

ikke være anført kursets formåen, men i stedet hvad de studerende forventes at 
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have nået af læringsmål efter endt kursus. Der ønskes et højere taksonomini-

veau, hvor fx verberne discuss/reflect også anvendes.  

Valgfaget findes interessant og relevant, men kan ikke godkendes i sin nuværen-

de form. Studienævnet vil derfor gerne se kursusbeskrivelsen igen med reformu-

lerede mål, undervisning og læringsaktiviteter. Dette med henblik på godkendel-

se. 

 

7. Til godkendelse: Pensum akut-kronisk  

Pensum godkendt  

 

8. Til godkendelse: Kursusbeskrivelse profspor 6  

Kursusbeskrivelsen godkendt 

 

9. Udpegning af en studerende til en faglig følgegruppe på HE i forbin-

delse med institutionsakkrediteringen  

Næstformand i studienævnet, Nina Bjerre Andersen blev valgt 

 

10. Til orientering: Fastholdelse af hidtidige principper for klinikforde-

ling ved forældre med børn op til 4 år 

 

11. Til orientering: Statistisk oversigt over censorevalueringer 

 

12. Til orientering: Program og dato for studienævnsseminar 2014 

Studienævnet ønsker særligt fokus på fremdriftsreformen på dette seminar. 

  

13. Eventuelt  

Intet til evt. 


