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Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael 

Væth, Jesper Hjortdal (kl. 15-16), Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara 

Huld Sveinsdóttir Tackie, Louise Solholt Pedersen, Maria Young Lundsgaard, Anne Ag-

gerholm Jønsson (studievejleder), Inge Molt Ipsen (referent), Lise Ask Andersen (sags-

behandler, deltager i punkt3, studentersager) 

 

Dagsorden 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Observatører i nævnet (beslutningspunkt) 

Om observatører står følgende i forretningsordenen:  

• Studienævnet kan indbyde ikke-medlemmer til i nærmere angivet omfang at del-

tage i studienævnets møder som observatører. Observatører har taleret, men ikke 

stemmeret. 

• Studienævnet kan tillade, at observatører overværer behandlingen af sager for 

lukkede døre. 

 

Studienævnet bedes tage stilling til: 

1) Om og i givet fald hvilke observatører, der kan indbydes til møderne.  

2) Hvilken rolle observatørerne forventes at have. 

3) Om og i givet fald hvilke observatører, der kan deltage i behandling af studentersa-

ger. 

 

3. Studentersager (beslutningspunkt) 

Der er indkommet en ansøgning om dipsensation fra tilmeldingskravet, som studie-

nævnet bedes behandle. Punktet behandles for lukkede døre.  

Bilag 1: Studentersag 

 

4. Udbud af valgfag Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (godken-

delsespunkt) 

På Den sundhedsfaglig kandidatuddannelse foreslår Uddannelsesleder følgende ud-

bud i E15: 

• Projektledelse (5 ECTS) 

• Rehabilitering (5 ECTS) 

• Mundtlig formidling (5 ECTS) 
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Tidligere udbud: 

E14: Mundtlig formidling, Projektledelse 

F15: Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, Sundhedsfagligt engelsk, Quality of life, 

Mundtlig formidling (aflyst) 

 

Studienævnet bedes tage stilling til: 

Om det foreslåede udbud kan godkendes.  

 

Herefter undersøger uddannelsesadministrationen med kursusansvarlige, om de har 

mulighed for at udbyde det ønskede i efteråret 2015. 

Valgkurser på kandidatuddannelsen i sygepleje drøftes på næste studienævnsmøde.  

 

5. Høringssvar studieordninger – hvordan ønsker nævnet at arbejde vi-

dere med de spørgsmål, der rejses (drøftelsespunkt) 

Studieordningerne for Kandidatuddannelsen i sygepleje og Den sundhedsfaglige 

kandidatuddannelse blev efter godkendelse i de tidligere studienævn sendt i høring. I 

flg. uddannelsesbekendtgørelsen er vi forpligtede til at høre censorformandskabet 

vedr. forhold omkring prøver og eksamenssystemet. Endvidere skal nye studieord-

ninger drøftes med aftagerne og koordineres med universiteter, der udbyder lignende 

uddannelser.  

Censorformandskabet er vendt tilbage med nogle principielle betragtninger om, 

hvordan de mener læringsmål for kurser skal beskrives. Svaret ligger i tråd med tidli-

gere svar fra korpset. På Health formuleres læringsmål som mål for selve kurset – 

hvilke kompetencer er det meningen, at de studerende skal opnå ved at gennemføre 

det - og ikke som en ren beskrivelse af 12-tallet. Karakteren 12 er ikke et mål i sig selv. 

Dette svar har vi tidligere givet censorformandskabet – bl.a. i forbindelse med god-

kendelse af studieordningen for kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab.  

Fra øvrige universiteter er der kommet svar fra studieleder på Den sundhedsfaglige 

kandidatuddannelse på KU. Der er ikke kommet svar fra SDU.  

Aftagerpanelet skulle have været inddraget ved en drøftelse af ordningerne på det af-

lyste møde i december. Som alternativ blev ordningerne sendt i en skriftlig høring 

blandt panelets medlemmer. Derudover blev ændringen af sundhedsfaglig kandidat 

som konsekvens af afskaffelse af supplering allerede drøftet med aftagerne vinteren 

13. Sommeren 14 blev aftagere også informeret om beslutningen om at indføre to lin-

jer på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.  

Aftagernes svar fremgår af vedlagte bilag.  

 

Studienævnet bedes tage en indledende drøftelse af de spørgsmål, der rejses af Dansk 

Sygeplejeråd for så vidt angår adgangsgrundlaget, og de spørgsmål, der rejses af Re-

gion Midts repræsentanter i aftagerpanelet. Formålet med drøftelsen er dels at give 

aftagerne en tilbagemelding på de spørgsmål, de har rejst, dels at afklare, i hvilket 

omfang nævnet ønsker at arbejde videre med de rejste problemstillinger.  

 

Bilag 2: Samling af høringssvar 



 

 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 

6. Godkendelse af studieordninger med fremhævning af de sidste min-

dre ændringer (godkendelsespunkt) 

Vedlagt er studieordningerne med få ændringsforslag. Ændringerne er følgende i alle 

studieordninger: 

Tilføjelse af overgangsbestemmelser. 

Omfanget af opgaver er nu angivet i antal anslag. 

Specialet kan afleveres i artikelform 

Justering af formuleringerne omkring fælles introduktion til forskningsmetode.  

 

Studienævnet bedes tage stilling til, om ændringerne/tilføjelserne kan godkendes in-

den studieordningerne videregives til dekanen med henblik på en endelig godkendel-

se.  

 

Bilag 3: Studieordning Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 2015 med ændrin-

ger 

Bilag 4: Studieordning Kandidatuddannelse i sygepleje 2015 med ændringer 

Bilag 5 Studieordning Kandidatuddannelse i optometri og synsvidenskab 2015 med 

ændringer 

 

7. Undervisningsplan for E15 (godkendelsespunkt) 

Studienævnet har til opgave at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og 

af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen. 

Derfor forelægges studienævnet den overordnede plan for undervisningen i efteråret 

2015 på de nye ordninger samt undervisningsplanen for 3. semester kandidatuddan-

nelsen i optometri E 15. Undervisning på de eksisterende ordninger planlægges efter 

allrede godkendte rammer.  

 

Studienævnet bedes tage stilling til, om de overordnede linjer i undervisningsplanen 

kan godkendes.  

 

Bilag 6: Udkast til undervisningsplan efteråret 2015 1. semester på studieordninger 

2015.  

Bilag 7: Udkast til undervisningsplan efteråret 2015 3. semester. 

 

8. Gensidig orientering (orienteringspunkt) 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer imel-

lem.  

Evt. orientering ved studienævnsformand 

Evt. orientering ved næstformand 

Evt. orientering ved uddannelseslederne 

 

9. Evt. 

 


