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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af to sager under punkt 2 (sag 3 og 4) 

samt punkt 9. 

 

2. Studentersager 

Sag 1 

Ansøgningen blev imødekommet, da studienævnet vurderede, at det beskrevne 

sygdomsforløb hos ansøgers søn og ansøger selv har en karakter og et omfang, 

der har forhindret ansøger i at overholde den fastsatte afleveringsfrist. Hertil 

vurderede studienævnet også, at der er grundlag for at tildele et 4. prøveforsøg på 

trods af, at ansøger tidligere er blevet kompenseret for sønnens sygdom med 3 

måneders udsættelse af afleveringsfristen. 

Bilag:   Sag 1 - 4. prøveforsøg 

 

Sag 2   

Ansøgningen blev imødekommet, da studienævnet vurderede, at ansøgers syg-

domsforløb kan karakteriseres som et usædvanligt forhold. Ansøger fritages på 

denne baggrund for tilmeldingskravet i efterårssemesteret 2015.  

 

Bilag:   Sag 2 - Fritagelse fra tilmeldingskrav E15 



Sag 3 

Baggrund: En studerende er tilmeldt reeksamen i Kursus 4 på Kandidatuddan-

nelsen i Sygepleje i eksamensterminen Sommer 2015. Hun har forespurgt stu-

dienævnet via studievejledningen, hvilken betydning det vil få for hendes videre 

studieforløb, hvis hun afmelder den pågældende eksamen. Ud over denne eksa-

men mangler den studerende specialet. Sagen er af principiel betydning, da stu-

dienævnet med henvendelsen skal tage stilling til, om specialet skal afslutte ud-

dannelse, eller om der kan placeres et eller flere fagelementer herefter, jf. ud-

dannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 6. 

Studienævnet ønskede ikke at træffe afgørelse i sagen, da der ikke forelå en kon-

kret skriftlig ansøgning fra den studerende. Det blev besluttet, at den studerende 

skulle fremsende en skriftlig ansøgning. Fremsendes denne, vil studienævnet ta-

ge stilling i sagen via mailhøring. Det blev desuden vedtaget, at mailhøringen 

skal bilægges en indstilling fra fagmiljøet. 

  

Sag 4 

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da studienævnet ønsker at fastholde ad-

gangskravet i dansk på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. 

 

Orienten om sager afgjort siden forrige møde i studienævnet 

Lise Ask Andersen orienterede om de sager, der er afgjort af Studieleder siden 

forrige møde i studienævnet. 

 

Bilag:   Oversigt dispensationssager 

  

3. Studieledertal (orienteringspunkt) 

Kirsten Frederiksen orienterede om studieledertallene for de tre uddannelser 

under Studienævnet på baggrund af det datamateriale, hun har modtaget. Af 

studieledertallene fremgår aldersfordeling, andel der har anvendt eksamensfor-

søg ved sidste termin, gennemsnitlig optjente ECTS pr. semester m.m.  

 

Overordnede tendenser i studieledertallene 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at studieledertallene indeholder oplysnin-

ger 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 sundheds-

faglige kandidatuddannelse bestod alle de studerende 2. og 3. forsøg. På sygeple-

je bestod 71,4 % 2. forsøg og på optometri var andelen 20 %. 

 

Beskæftigelsesundersøgelsen 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at dimittenderne fra Kandidatuddannelsen i 

Sygepleje angiver, at de valgte uddannelsen primært for at styrke deres personli-

ge udvikling og for at forbedre mulighederne for jobskifte. Dimittenderne kom-

mer relativt hurtigt i job efter endt uddannelse, og 72,7 % angiver, at jobbet lig-



ger inden for uddannelsens fagområde. De angiver videre, at der er en god sam-

menhæng mellem de kompetencer, de tillærer sig på uddannelsen, og de kompe-

tencer, 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. 

 

Michael Væth spurgte, hvorfor ph.d. studerende ikke fremgår af undersøgelsen 

men optræder i teksten (9,1 % på sygepleje og 11 % er ph.d. studerende) 

Hertil påpegede han, at beskæftigelsesundersøgelsen indeholder en række fejl, 

som han opfordrede til blev udbedret. Jeppe Norskov Stokholm udarbejdet en 

oversigt over de påpegede fejl, som han sender videre til forfattergruppen bag 

beskæftigelsesundersøgelsen.  

 

Studienævnet udtrykte desuden ærgrelse over den lave svarprocent. 

 

Hertil udtrykte Studienævnet endelig ønske om, at Masteruddannelsen i Klinisk 

Sygepleje indgår i beskæftigelsesundersøgelsen fremadrettet. Jeppe Norskov 

Stokholm orienterer dekanatet herom. 

 

Bilag:  AU_Studieledertal_forår_2015 

Rapport for kandidatdimittender_AUs beskæftigelsesundersøgelse 

2014 

Notat om sundhedsfaglig kandidat beskæftigelsesundersøgelsen 

2015 

Notat om sygepleje kandidat beskæftigelsesundersøgelsen 2015 

Oversigt - Årshjul for data – Studieledere 

 

4. Specialer (beslutningspunkt) 

Studienævnet drøftede, om der skal være mulighed for at skrive speciale to og to 

sammen. 

 

Studienævnet besluttede følgende: 



 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje: Det blev vedtaget, at det skal være muligt at 

skrive speciale to og to sammen. 

 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse: Det blev vedtaget, at det skal være 

muligt at skrive speciale to og to sammen. 

 

Kandidatuddannelsen i Optometri: Det blev vedtaget, at det skal være muligt at 

skrive speciale to og to sammen. 

 

Det blev desuden besluttet, at ovenstående implementeres i de nye 2015 ordnin-

ger, samt at det også skal gælde for de studerende, der er på de gamle ordninger 

på alle tre uddannelser. 

 

Studieleder og de tre uddannelsesledere vil sammen med Jeppe Norskov Stok-

holm udarbejde et forslag til de omfangsmæssige rammer for specialet, når der 

skrives to og to sammen. Disse sendes rundt til studienævnet med henblik på 

godkendelse og implementering fra efteråret 2015. 

 

5. Høring vedr. principper for variation i eksamensspørgsmål 

Studienævnet drøftede det fremsendte høringsforslag. Der var ingen kommenta-

rer hertil.  

 

Bilag:  Forslag_Principper for variation af eksamensspørgsmål 

  Høringsbrev_principper for variation eksamensspørgsmål 

 

6. Fælles regler (orienteringspunkt) 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om det fælles Health regelsæt til indarbej-

delse i bachelor- og kandidatstudieordningerne. Reglerne er primært en præcisi-

on af bestemmelserne i hhv. uddannelses- og eksamensbekendtgørelserne og 

vedrører de studerendes retsstilling med hensyn til tilmeldinger til undervisning 

og prøver. Endvidere er det regler, der følger af beslutninger truffet i studieleder-

forum på Health.  

 

Reglerne indarbejdes i studieordningerne senest juni 2015.  

 

Bilag: Fælles regler i Healths studieordninger  

 

7. Fastlæggelse af møderække i E15 

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

dannelser: 

 

Uge 35 tirsdag den 25. august, kl. 8.15 - 10 .15  

Uge 39 tirsdag den 22. september, kl. 8.15 – 10.15 



Uge 44 tirsdag den 27. oktober, kl. 8.15 – 10.15  

Uge 50 mandag den 7. december, kl. 12.00 - 14 .00 

 

8. Gensidig orientering 

 Orientering ved studienævnsformand 

Kirsten Frederiksen orienterede på vegne af Cecilia Ramlau Hansen om, at 

prodekanen har besluttet at henlægge beslutningskompetencen for eksa-

mensklager til studielederniveau pr. 1. juni 2015. Ved tvivl om inhabilitet fo-

retages afgørelsen af prodekan. 

 

 Orientering ved næstformand 

Intet til dette punkt 

 

 Orientering ved uddannelseslederne 

Jesper Hjortdal orienterede om, at der er afholdt et vellykket møde i Afta-

gerpanel for Optometri. 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at eksamensperioden på Kandidatud-

dannelsen i Sygepleje og Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje er velover-

stået. 

Kirsten Frederiksen orienterede om det afholdte dialogmøder med prodekan 

for uddannelse, Charlotte Ringsted. På mødet blev den nye studieordning for 

de tre uddannelser, beskæftigelsesundersøgelsen, og studiemiljøundersøgel-

sen og studiemiljøet på Dalgas Avenue blandt andet drøftet. Ift. sidstnævnte 

orienterede Kirsten Frederiksen om, at der er nedsat et udvalg med repræ-

sentanter fra de uddannelser, der har undervisning på Dalgas Avenue. Ud-

valget skal blandt andet udarbejde et en række initiativer mhp. at forbedre 

studiemiljøet. 

Hertil orienterede Kirsten Frederiksen også om, at det stigende frafald på 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje blev drøftet med prodekan Charlotte Ring-

sted, og at dette er et opmærksomhedspunkt. 

 

Christian Dahm orienterede om, at muligheden for at studere på deltid på 

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse blev drøftet på mødet med pro-

dekan Charlotte Ringsted. Dette vil blive undersøgt nærmere. 

 

 Orientering ved HE Studier 

Jeppe Norskov Stokholm informerede om, at der er implementeret en ny 

struktur på Studieportalen. Denne kan ses på 

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

Jeppe Norskov Stokholm informerede desuden om, at materialet til studie-

nævnsmøderne fremadrettet vil være tilgængeligt på Black Board. Studie-

nævnet vil blive introduceret nærmere herfor ifm. indkaldelsen til det kom-

mende møde i studienævnet. 

 

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


9. Godkendelse af ændrede adgangskrav og udvælgelseskriterier på Ma-

steruddannelsen i Klinisk Sygepleje (Ekstra punkt tilføjet indled-

ningsvist på mødet) 

Det fremsendte forslag blev godkendt. 

 

10. Evt.  

Intet til dette punkt. 

 

 


