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Møde den: 23. juni 2015, kl. 8.00-10.00  

Aarhus 1611-121B  

Emdrup indgang B8, lokale B274 

Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, Jesper Hjort-

dal, Christina Catherine Dahm (observatør, uddannelsesleder, SFK), Dorte Rytter (kon-

stitueret uddannelsesleder, SFK, pr. 1. september 2015) 

 

Deltagere studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara Huld Sve-

insdóttir Tackie, Maria Young Lundsgaard, Louise Solholt Pedersen  

 

Observatører: Tine Holmqvist-Larsen (suppleant), Gunvor Dichmann Thyssen (sup-

pleant), Anne Katrine Hansen (suppleant), Anne Aggerholm Jønsson (studenterstudie-

vejleder) 

 

Deltagere AU Uddannelse: Jeppe Norskov Stokholm (referent), Lise Ask Andersen 

(sagsbehandler, deltager i punkt2, studentersager)  

 

Afbud: Cecilia Ramlau-Hansen (afbud) og Lærke Toft Hesselvig (suppleant) 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Studentersager 

Sag 1 

Bilag:   Sag 1 - 4. prøveforsøg 

 

Sag 2   

Bilag:   Sag 2 - Fritagelse fra tilmeldingskrav E15 

 

Studienævnet bedes træffe afgørelse i ovenstående sager. 

 

Orientering om sager afgjort af Studieleder/Studienævnsformand uden for mø-

derne. 

Bilag:   Oversigt dispensationssager 

  

3. Studieledertal (orienteringspunkt) 

Kirsten Frederiksen orienterer om studieledertallene for de tre uddannelser un-

der Studienævnet på baggrund af det datamateriale, hun har modtaget. Af stu-

dieledertallene fremgår aldersfordeling, andel der har anvendt eksamensforsøg 

ved sidste termin, gennemsnitlig optjente ECTS pr. semester m.m.  
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Materialet kan ikke rundsendes til studienævnet, da det indeholder personføl-

somme oplysninger. Nedenfor er en sammenfatning af de overordnede tenden-

ser studieledertallene  

 

Bilagt er AU-Studieledertallene til orientering samt den seneste AU-

beskæftigelsesundersøgelse. En sammenfatning at sidstnævnte følger også ne-

denfor. 

 

Overordnede tendenser i studieledertallene 

Studieledertallene indeholder oplysninger om eksamener fra vinterterminen 

14/15. For alle tre uddannelser gælder, at langt de fleste studerende består i 1. 

forsøg (97,6 % på sygepleje, 99,5 % på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

og 88,9 % på optometri). På den sundhedsfaglige kandidatuddannelse bestod al-

le de studerende 2. og 3. forsøg. På sygepleje bestod 71,4 % 2. forsøg og på opto-

metri var andelen 20 %. 

 

Beskæftigelsesundersøgelsen 

For sygepleje angiver dimittenderne, at de valgte uddannelsen primært for at 

styrke deres personlige udvikling og for at forbedre mulighederne for jobskifte. 

Dimittenderne kommer relativt hurtigt i job efter endt uddannelse og 72,7 % an-

giver videre, at jobbet ligger inden for uddannelsens fagområde. De angiver vide-

re, at der er en god sammenhæng mellem de kompetencer de tillærer sig på ud-

dannelsen og de kompetencer, de har brug for i deres arbejde. De angiver dog i 

høj grad at have bruge for at kunne arbejde tværfagligt i deres arbejde, men i 

mindre grad at have tillært sig denne kompetence på uddannelsen. 

 

På den sundhedsfaglige kandidatuddannelse angiver de ligeledes personlig ud-

vikling og forbedring af mulighederne for jobskifte, som primære årsager til at de 

valgte uddannelsen. Derudover angiver relativt mange også forbedring af løn 

som en motivation for at de søgte ind. Dimittenderne fra den sundhedsfaglige 

kandidatuddannelse kommer relativt hurtigt i job efter de har afsluttet uddan-

nelsen. 63 % angiver at deres første job er indenfor uddannelsens fagområde, 

22,2 % at den ligger udenfor fagområdet, men kræver generelle kompetencer er-

hvervet på uddannelsen. 7,4 % angiver, at der ingen sammenhæng er og yderli-

gere 7,4 % har svaret blankt. Dimittenderne angiver, at der er en stor sammen-

hæng mellem de kompetencer de har lært på studiet og de kompetencer, de skal 

anvende i deres arbejde. 

 

Bilag:  AU_Studieledertal_forår_2015 

Rapport for kandidatdimittender_AUs beskæftigelsesundersøgelse 

2014 

Notat om sundhedsfaglig kandidat beskæftigelsesundersøgelsen 

2015 

Notat om sygepleje kandidat beskæftigelsesundersøgelsen 2015 
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Oversigt - Årshjul for data – Studieledere 

 

4. Specialer (beslutningspunkt) 

Drøftelse af implementering af muligheden for at skrive specialer to eller flere 

sammen. 

 

Drøftelserne tages for hver uddannelse. 

 

Hvis det vedtages, at det skal være muligt at skrive to eller flere sammen, kan det 

implementeres i de nye 2015 ordninger. 

 

5. Høring vedr. principper for variation i eksamensspørgsmål 

Bilag:  Forslag_Principper for variation af eksamensspørgsmål 

  Høringsbrev_principper for variation eksamensspørgsmål 

 

6. Fælles regler (orienteringspunkt) 

Bilag: Fælles regler i Healths studieordninger  

 

7. Fastlæggelse af møderække i E15 

Følgende datoer foreslåes på baggrund af undervisningsplanerne på de tre ud-

dannelser: 

 

Uge 36 Fredag kl. 8-10  

Uge 40 Mandag kl. 12-14 eller tirsdag kl. 8-10  

Uge 44 Mandag kl. 12-14, tirsdag kl. 8-10 eller fredag kl. 8-10  

 Uge 48 Mandag kl. 12-14, tirsdag kl. 8-10 eller fredag kl. 8-10  

Uge 51 Mandag kl. 12-14 eller tirsdag kl. 8-10 

 

Husk at medbringe jeres kalender. 

 

8. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer 

imellem.  

 Orientering ved studienævnsformand 

 Orientering ved næstformand 

 Orientering ved uddannelseslederne 

- Herunder orientering om de afholdte dialogmøder med prodekan for 

uddannelse, Charlotte Ringsted. 

 Orientering ved HE Studier 

Info om ny struktur på 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sygepleje/ 

 

9. Evt.  

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/sygepleje/
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