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Møde den: 7. december 2015, kl. 12.00-14.00  

Aarhus: Bygning 1611, lokale 121B  

Emdrup indgang B8, lokale B274 

 

Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Syge-

pleje), Kirsten Beedholm, Michael Væth, Jesper Hjortdal (uddannelsesleder Optometri), 

Dorte Rytter (uddannelsesleder, SFK) 

 

Deltagere studerende: Gunvor Dichmann Thyssen  

 

Observatører: Signe Krejberg Jeppesen, Pernille Lindhardt Mikkelsen 

 

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

(sagsbehandler, deltog i punkt 2, studentersager) og Eline Skjøttgaard Pallesen (deltog 

under punkt 6) 

 

Afbud: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Anne Aggerholm Jønsson (studen-

terstudievejleder), Lena Bindesbøl, Anne Katrine Hansen (suppleant) 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet besluttede at behandle to ekstra studentersager, der er indkommet 

efter dagsordenen er sendt ud. Det drejer sig om sag 5 og 6. Sagsfremstillingen 

med tilhørende bilag blev runddelt på mødet. 

 

2. Studentersager 

Sager til behandling 

 

Sag 1 

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da studienævnet ikke vurderede, at der på 

det foreliggende grundlag foreligger et usædvanligt forhold, der gør, at den stu-

derende kan afmeldes den konkrete eksamen for at blive tilmeldt i reeksamens-

terminen Sommer 2016.  

 

Sag 2 

Ansøgningen blev imødekommet. Studienævnet begrunder imødekommelsen 

med, at kursusansvarlig på det pågældende kursus oplyser, at det var første gang, 

kurset blev afviklet. På baggrund af erfaringerne herfra, samt særlige omstæn-

digheder i forbindelse med afviklingen af undervisningsforløbet i F15, er der fo-

retaget nogle justeringer i den kommende afvikling af kurset i F16. Da den stude-

rendes reeksamen er identisk med den eksamen, som de studerende, der er 
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holdsat undervisningen i F16, skal op til, vil den studerende, der søger om ny 

holdsætning, ved en ny holdsætning blive ligestillet med disse til eksamen.  

Den studerende vil således blive holdsat i F2016 på kurset Statistik.  

 

Sag 3 

Ansøgningen blev imødekommet, således at den studerende tildeles et hæve-

sænkebord i et enerum til den pågældende eksamen, hvis Eksamenstilsynet kan 

stille dette til rådighed på eksamensdagen.  

Kan Eksamenstilsynet ikke stille dette til rådighed, tildeles den studerende i alt 

45 minutters ekstra eksamenstid.  

 

Sag 4 

Ansøgningen blev ikke imødekommet. Studienævnet finder ikke, at ansøgers 

sproglige udfordringer kan begrunde ekstra tid til specialet. Dette da studienæv-

net vurdere, at det vil sænke prøvens niveau. 

 

Sag 5 

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da studienævnet vurderer, at den ansøgte 

ekstra tid vil sænke den pågældende prøves (Specialet) niveau. Studienævnet ud-

taler, at man ikke umiddelbart finder, at et andet modersmål end dansk automa-

tisk skal udløse ekstra tid til den pågældende eksamen. Studerende, der er opta-

get på en af de tre kandidatuddannelser, skal jf. optagelseskravene have bestået 

studieprøven i dansk eller tilsvarende. Studienævnet forventer derfor som ud-

gangspunkt, at de studerende kan aflægge den pågældende eksamen på denne 

baggrund. 

 

Sag 6 

Studienævnet besluttede at behandle ansøgningen på trods af at fristen for at sø-

ge forhåndsgodkendelse af kurser i F2016 er overskredet. Begrundelsen herfor 

er, at den studerende mod forventning ikke kommer hjem med 30 ECTS fra det 

udenlandsophold, vedkommende aktuelt er på i E2015. 

Ansøgningen blev imødekommet, således at den studerende får godkendt det an-

søgte kursus som 15 ECTS. Studienævnet udtaler desuden, at den studerende 

skal gøres opmærksom på, at det ansøgte kursus sammen med de øvrige kurser, 

den studerende aktuelt følger, tilsammen af studienævnet skal vurderes at ækvi-

valere 30 ECTS. 

 

Bilag:  Sag 1 Udsættelse af eksamen i Epidemiologi og biostatistik pga. sygdom 

Sag 2 Ny holdsætning Statistik (Optometri) 

Sag 3 Hæve-sænkebord og enerum til Epi-bio (Sygepleje) 

Sag 4 Forlængelse af specialeperiode (Sundhedsfaglig kandidat) 

Sag 5 Ansøgning vedr. ekstra tid til eksamen 

Sag 6 Ansøgning om godkendelse af gæstefag 
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Lise Ask Andersen orienterede om de sager, der er afgjort af Studiele-

der/Studienævnsformand uden for møderne. 

Bilag:  Oversigt dispensationssager 

 

3. Orientering vedr. studieledertal 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede kort om de relevante studieledertal for ud-

dannelserne under studienævnet. Herunder  

 

 Andelen af udrejsende studerende i 2015, der aktuelt udgør 2 på Kandidat-

uddannelsen i Sygepleje 

 Den aktuelle bestand af studerende på de tre uddannelser. Denne var i 2015 

på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 93 studerende, på Kandidat-

uddannelsen i Sygepleje 82 i Emdrup og 90 i Aarhus, og 12 på Kandidatud-

dannelsen i Optometri.  

 Antallet af optagne i 2015 på de tre uddannelser. Det var på Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse 47 studerende, på Kandidatuddannelsen i Syge-

pleje 77 studerende og på Kandidatuddannelsen i Optometri 14 studerende. 

 Produktionen af færdiguddannede kandidat i 2015. Den var på Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse 21 kandidater, på Kandidatuddannelsen i 

Sygepleje 36 kandidater i Emdrup og 41 i Aarhus. 

 

Cecilia Ramlau-Hansen oplyste i forbindelse med opgørelsen over den aktuelle 

bestand på de tre uddannelser, at der aktuelt er 30 studerende i henholdsvis 

Emdrup og Aarhus, der deltager i eksamen i kurset Sygeplejens teoriudvikling 

og kernefaglighed på Kandidatuddannelsen i Sygepleje. På den baggrund for-

ventes det, at der ca. 10 studerende hvert sted, der er faldet fra på uddannelsen. 

Studienævnet udtrykte bekymring herover og vil på baggrund heraf sammen 

med Institut for Folkesundhed arbejde for, at ventelisterne genindføres på Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Kandidatuddannelsen i Sygepleje. Stu-

dienævnet vil blive informeret herom, når der er nyt i sagen. 

 

Bilag:  Notat_Udvekslingsstuderende_191115 

Udvekslingsstuderende_AU_GO_2015_191115 

 

4. Orientering vedr. optag og bestand 

Se under punkt 3, hvor Cecilia Ramlau-Hansen i forbindelse med orienteringen 

vedr. studieledertallene også kort orienterede om de relevante tal vedr., optag og 

bestand for uddannelserne under studienævnet.  

 

Bilag:  Bestand_0110_2010_2015_301015 

KA_Optag_1 Oktober 2015 

Notat_1 Oktober 2015 

Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2015_281015 
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5. Henvendelse fra studerende vedr. Epi-Bio i Emdrup 

Studienævnet drøftede henvendelsen fra en gruppe af unavngivne studerende 

vedrørende kurset Epidemiologi og biostatistik på Kandidatuddannelsen i Syge-

pleje i Emdrup. Studienævnet finder, at det er positivt, at de studerende henven-

der sig til studienævnet vedr. forhold, de ønsker at drøfte. Dog anbefaler studie-

nævnet, at de studerende ikke er anonyme. 

 

Studienævnet oplyser,  

 At der fremadrettet på informationsmødet for interesserede ansøgere til stu-

diet vil blive gjort opmærksom på, at de med fordel kan opfriske deres regne 

færdigheder forud for studiestart. 

 At underviser på baggrund af dialogen med de studerende opfordres til at-

inddrage evalueringen af denne i den fremadrettede tilrettelæggelse af un-

dervisningen 

 At Studienævnet ikke finder, at niveauet er tilrettelagt på ” … et meget højt 

niveau”, som de studerende giver udtryk for i deres henvendelse. Niveauet 

er tilrettelagt på et passende og ensartet niveau i både Aarhus og Emdrup på 

alle tre uddannelser. Kurset er tillige identisk med et kursus, der gennem fle-

re år er udbudt på flere af de andre uddannelser på Health. 

 At de studerende i forbindelse med optagelsen på uddannelsen er gjort be-

kendt med eksamensformen på kurset, der er beskrevet i uddannelsens stu-

dieordning. Denne er udformet således, at man på bedst mulig vis får udprø-

vet de studerende med udgangspunkt i kursets læringsmål og formål 

 

Studienævnet udtaler desuden, at der i august 2016 forud for studiestart vil blive 

tilbudt de kommende studerende på de tre uddannelser et studiestartskursus i 

regning. 

 

Bilag:  Henvendelse fra studerende vedr. epi-bio 

 

6. Høring vedr. fastsættelse af grænseværdier på HE 

Studienævnene drøftede de fremsendte forslag til fælles grænseværdier på ud-

dannelserne på Health. 

Studienævnet finder, at man i Indikator 1B, Frafald efter normeret tid +1 år KA, 

ønsker en grænseværdi, der er identisk med den fælles grænseværdi 1A. Ifølge 

studienævnet må det forventes, at der på de tre kandidatuddannelser vil være et 

højere frafald end på de øvrige kandidatuddannelser på Health. Dette da frafal-

det på de sidstnævnte primært ligger på de forudgående bacheloruddannelser, 

hvor de starter på uddannelsesforløbet.  

 

Derudover finder Studienævnet ikke, at der aktuelt er faglige argumenter, der ta-

ler for, at de fælles grænseværdier skal placeres anderledes end det fremsendte 

høringsforslag.  
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Bilag:  Angående høring over fælles grænseværdier på Health 

Grænseværdier HE EVU til høring 

Grænseværdier HE ordinære uddannelser til høring 

SFK studienævnets tidligere fastsatte grænseværdier overfor de fæl-

les HE grænseværdier 

Sygepleje studienævnets tidligere fastsatte grænseværdier overfor 

de fælles HE grænseværdier 

 

7. Evaluering – kommentarer fra kursusansvarlige 

Punktet udgik og udskydes til studienævnets møde i januar 

 

Bilag: Optometri_rapport_F2015 - kommentarer fra underviserne 

Optometri_rapport_F2015 

Optometri_rapport_F2015 – kommentarer 

Sundhedsfaglig_rapport_F2015 – kommentarer 

Sundhedsfaglig_rapport_F2015 

Sundhedsfaglig_rapport_F2015 - kommentarer fra underviserne 

 

8. Fastlæggelse af mødedato i januar 

Studienævnet besluttede, at Jeppe Norskov Stokholm rundsender en doodle 

sammen med referatet, hvor studienævnet medlemmer skal tilkendegive, hvilke 

datoer, de kan deltage. 

 

9. AUs Pædagogiske hæderspris 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Studienævnet har mulighed for at 

indstille potentielle kandidater til AUs Pædagogiske Hæderspris. Indstillingen 

skal være fulgt af en begrundelse samt et CV.  

Prisen er på 100.000 kr. og gives til en underviser som påskønnelse af en indsats 

for fremragende og banebrydende undervisning. 

Studienævnet bedes sende en eventuel indstilling til Jeppe Norskov Stokholm 

senest onsdag den 27. januar, 2016 kl. 12.00  

 

10. Gensidig orientering 

Punktet udgik og udskydes til studienævnets møde i januar 

 

11. Evt.  

Intet til dette punkt 

 

 


