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

Væth, Jesper Hjortdal, Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Sara Huld Sve-

insdóttir Tackie, Maria Young Lundsgaard, Louise Solholt Pedersen, Christina Catherine 

Dahm (uddannelsesleder, SFK), Anne Aggerholm Jønsson (studievejleder), Inge Molt 

Ipsen (referent), Lise Ask Andersen (sagsbehandler, deltager i punkt2, studentersager), 

Tine Holmqvist-Larsen (suppleant), Gunvor Dichmann Thyssen (suppleant), Lærke Toft 

Hesselvig (suppleant)  

Dagsorden 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Studentersager 

Sag 1: Ansøgning om forhåndsgodkendelse af valgkursus, kandidatuddannelse i syge-

pleje (bilag 1) 

Sag 2: Ansøgning om merit for valgfag 3 og 4 på den sundhedsfaglige kandidatud-

dannelse (bilag 2) 

Sag 3: Ansøgning om dispensation fra tilmeldingskravet grundet graviditet (bilag 3) 

 

Studienævnet bedes træffe afgørelse i ovenstående sager. 

 

Orientering om sager afgjort af Studieleder/Studienævnsformand uden for møderne. 

 

3. Forberedelse af uddannelsernes statusmøde med prodekan for ud-

dannelse 

Som datagrundlag forud for det årlige statusmøde mellem uddannelserne og prode-

kan for uddannelse indgår vedhæftede datapakke (bilag 4).  

I efteråret 14 fastlagde studienævnene grænseværdier for de udvalgte evalueringspa-

rametre, og det er nu første gang, uddannelserne får tal, der sættes op imod de fast-

lagte grænseværdier. 

Studienævnet bedes drøfte uddannelsernes placering med henblik på, at studie- og 

uddannelseslederne skal drøfte uddannelserne med prodekan for uddannelse til det 

årlige statusmøde, som finder sted den 20. maj.  

For yderligere baggrundsinformation se evt. bilag 5, HE retningslinje årlige status 

kvalitetsarbejdet.  

 

4. Orientering og drøftelse af reglen om at specialet skal afslutte ud-

dannelsen 
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På dette møde drøftes spørgsmålene, som rejses i vedhæftede bilag. Der skal på mø-

det i maj træffes beslutning om, hvilke konkrete kurser der kan undtages fra reglen på 

de respektive uddannelsers studieordninger.  

Bilag 7 Oplæg studienævn Health om afslutningsreglen 

 

5. Undervisningsevaluering af 1. semester Kandidatuddannelse i Opto-

metri og Synsvidenskab 

Uddannelsesleder Jesper Hjortdal fremlægger undervisningsevalueringsresultaterne 

for det første gennemløb af 1. semester af kandidatuddannelse i optometri og synsvi-

denskab. 

Studienævnet bedes drøfte evalueringerne, og om der er anledning til at beslutte kon-

krete tiltag på baggrund af evalueringerne.  

Bilag 8  

 

6. Fælles udbud af valgkurser (orientering, drøftelse og godkendelse) 

Kirsten Beedholm (Valgfagskoordinator) og studieleder er påbegyndt arbejdet med at 

få etableret et fælles udbud af valgkurser efteråret 2016. Med dette punk orienteres 

studienævnet om rammerne for valgfaget. Endvidere bedes studienævnet komme 

med input til den inspirationsliste, som er under udarbejdelse, samt godkende den 

foreslåede proces for arbejdet. 

Vedhæftet er bilag med rammer for fælles pulje af valgkurser (bilag 9), inspirationsli-

sten (bilag 10) samt studieordningens beskrivelse af læringsmål og prøveformer for 

valgkurserne (bilag 11).  

 

7. Gensidig orientering 

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

lem.  

Evt. orientering ved studienævnsformand 

Evt. orientering ved næstformand 

Evt. orientering ved uddannelseslederne 

 

8. Evt.  

 

 


