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Møde den: 30.1.2015 kl. 13-15 

1611-121B 

Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

 

Til stede: Cecilia Ramlau-Hansen (CRH), Kirsten Frederiksen, Michael Væth, Kirsten 

Beedholm, Jesper Hjortdal, Sara Huld Sveindóttir Tackie, Louise Solholt Pedersen, Ceci-

lie Rud Budtz, Tine Holmqvist-Larsen (suppleant), Lina Sophie Daugaard Lernevall 

(suppleant), Christina Catherine Dahm (suppleant), Inge Molt Ipsen (referent) 

 

Fraværende: Thomas Kristian Hansen (afbud), Maria Young Lundsgaard (afbud) 

Referat 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Orientering fra den afgående formand/studieleder om studienævnets 

arbejde 

Cecilia Ramlau-Hansen (CRH) orienterede bl.a. om forløbet med implementering af 

dekanens beslutning om oprettelse af et fælles studienævn og etablering af en fælles 

studieledelse for uddannelserne master i klinisk sygepleje, kandidatuddannelsen i sy-

gepleje, den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og kandidatuddannelsen i optome-

tri og synsvidenskab. Formelt overtager det nye nævn for sundhedsvidenskab arbej-

det fra studienævnet for sygpleje og studienævnet for den sundhedsfaglige kandidat-

uddannelse, som også kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab formelt 

har været tilknyttet. De monofaglige nævn har arbejdet med nye studieordninger bl.a. 

med henblik på at få dem tilpasset modellen med et fælles metodespor og pulje af 

valgfag. Der har også været nedsat et foreløbigt fælles studienævn til at varetage 

spørgsmål af fælles interesse i forbindelse udvikling af de nye ordninger. Det er nu 

det nye nævns ansvar at overtage dette arbejde og føre det videre.  

CRH orienterede også kort om det formelle studienævnsarbejde med henvisning til 

standardforretningsordenen. Særligt fremhævede CRH, at samarbejdet med de stu-

derende formelt er tilrettelagt bl.a. ved en fælles udarbejdelse af dagsorden mellem 

formand og næstformand. CRH opfordrede de studerende til at drøfte, hvorledes de 

internt vil tilrettelægge deres samarbejde – internt mellem de valgte medlemmer – og 

også under inddragelse af deres respektive baglande. Valgte medlemmer har i ud-

gangspunktet pligt til at deltage i møderne og evt. afbud skal meddeles formanden.  

  

3. Valg af formand samt indstilling af studieleder til dekanen 

Studienævnet indstiller CRH som studieleder for uddannelserne. Studienævnet væl-

ger CRH som formand for studienævnet. 
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4. Valg af stedfortræder for formand 

Studienævnet vælger Kirsten Frederiksen som stedfortræder for studienævnsforman-

den. 

5. Valg af næstformand blandt de studerende  

Studienævnet vælger Cecilie Rud Budtz fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

som næstformand.  

 

6. Vedtagelse af forretningsorden for studienævnet 

AUs standardforretningsorden er tilpasset Studienævnet for Sundhedsvidenskab med 

hensyn til antal medlemmer, mødehyppighed og ikrafttrædelsesdato. Den vedtagne 

forretningsorden sendes ud til nævnsmedlemmerne med referatet fra det konstitue-

rende møde.  

 

7. Kommende møder 

Der er foretaget følgende ændring: Majmødet holdes 19/5 kl. 13:30-15:30. 

  

Mødeplanen ser således ud: 

 

18/2 kl. 14:15 – 16:15 

Lokaler 

Emdrup er booket: Emdrup A 204 videolink (6) Opkaldsnummer: 7210204 

Aarhus: 1611-121B 

Afbud: Jesper kan deltage tidligst fra kl. 15.  

 

11/3 kl. 14:15 – 16:15 

Emdrup er booket: Emdrup A 204 videolink (6) Opkaldsnummer: 7210204 

Aarhus: 1611-121B 

 

28/4 kl. 8:00 – 10:00 

Emdrup er booket: Indgang B8, lokale B274, opkaldsnummer: 7211274 

 

19/5 kl. 13:30-15:30 

Emdrup er booket: Indgang B8, lokale B274, opkaldsnummer: 7211274 

Aarhus: 1611-121B 

 

Afbud: Jesper kan ikke deltage, Toke deltager? Endnu ikke bekræftet. 

 

23/6 kl. 8:00 – 10:00 

Emdrup er booket: Indgang B8, lokale B274, opkaldsnummer: 7211274 

 

 


