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Møde den: 25. august 2015, kl. 8.15-10.15  

Aarhus 1611-121B  

Emdrup indgang B8, lokale B274 

Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Mi-

chael Væth, Jesper Hjortdal, Dorte Rytter (konstitueret uddannelsesleder, SFK, pr. 1. 

september 2015) 

 

Deltagere studerende: Cecilie Rud Budtz, Thomas Kristian Hansen, Gunvor Dich-

mann Thyssen, Lena Bindesbøl 

 

Observatører: Ingen 

 

Deltagere AU Uddannelse: Jeppe Norskov Stokholm (referent)  

 

Afbud: Anne Aggerholm Jønsson (studenterstudievejleder) og Anne Katrine Hansen 

(suppleant) 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Oplæg fra CESU vedr. udvikling af workshops for undervisere om 

feedback til studerende 

V/Gry Sandholm Jensen, ekstern lektor, CESU 

Gry Sandholm Jensen præsenterede en planlagt workshop for underviserne på 

Institut for Folkesundhed vedr. undervisning og feed back. Baggrunden for 

workshoppen er Studiemiljøundersøgelsen fra efteråret 2014, hvoraf det frem-

går, at de studerende efterspørger en større grad af feed back på såvel faglige bi-

drag i løbet af semestret og eksamen. Workshoppen afholdes af CESU, og den vil 

blive annonceret og afviklet i løbet af efteråret. 

 

Studienævnet kom med input til workshoppens indhold, som Gry Sandholm 

Jensen tager med videre i det forberedende arbejde forud for workshoppen. 

 

3. Studentersager 

Sag 1 

Bilag: Sag 1 - inkl. bilag 
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- En studerende, der er indskrevet på Kandidatuddannelsen i Sygepleje pr. 1. 

september 2015, har søgt merit for kurset Epidemiologi og biostatistik (10 

ECTS) på baggrund af to kurser, vedkommende har fulgt og bestået på Kan-

didatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet.  

Ansøgningen blev imødekommet. 

 

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

derne: 
- Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at en dispensationsansøgning fra 

en studerende på Kandidatuddannelsen i Sygepleje er imødekommet. Med 

imødekommelsen fritages den studerende fra tilmeldingskravet i efteråret 

2015 og foråret 2016 pga. barsel. Hertil fik den studerende også dispensation 

til at færdiggøre uddannelsen på 2012-studieordningen. 

 

4. Speciale 2 og 2 

Studienævnet godkendte på mødet den 23. juni, 2015, at studerende skal have 

mulighed for at skrive speciale 2 og 2 sammen, Studienævnet besluttede tillige, 

at dette implementeres i de nye 2015 ordninger, samt at det også skal gælde for 

de studerende, der er på de gamle ordninger på alle tre uddannelser. 

 

Studieleder og de tre uddannelsesledere har udarbejdet et forslag til de om-

fangsmæssige rammer for specialet, når der skrives to og to sammen. Det tilsva-

rende er gældende for Specialeprotokollen (5 ECTS) på Den Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse. 

 

Eksamensformerne blev godkendt af studienævnet med enkelte sproglige juste-

ringer. 

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at de nye eksamensformer for Specialet på 

de tre uddannelser og Specialeprotokollen på Den Sundhedsfaglige Kandidatud-

dannelse bliver lagt i studieordningerne.  

 

Bilag:  Bilag punkt 3_Eksamensform speciale_ Kandidatuddannelsen i Op-

tometri 

Bilag punkt 3_Eksamensform speciale_ Den Sundhedsfaglige kandi-

datuddannelse 

Bilag punkt 3_Eksamensform speciale_ Kandidatuddannelsen i Sy-

gepleje 
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5. Forslag om justering af eksamensformer på Masteruddannelsen i 

Klinisk Sygepleje og Kandidatuddannelsen i Sygepleje 

 
På Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje (SO 2014) og Kandidatuddannelsen i 
Sygepleje (SO 2012) har man af hensyn til planlægning af vejledningsperioden 
defineret eksamensperioden på følgende vis på kurserne 
 

Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje (2014) 
 
Modul 1, 2 og 3 

Fri hjemmeopgave  

Censurform: intern censur  

Bedømmelsesform: 7-trinsskala  

Eksaminationstid: 21 dag(e)  

Tilladte hjælpemidler: Alle  
  
Kandidatuddannelsen i Sygepleje (SO 2012) 

Valgkursus (prøveform 1) 

Fri skriftlig prøve  

Censurform: ekstern censur  

Bedømmelsesform: 7-trinsskala  

Individuel skriftlig opgave inden for kursets emneområde på max. 

36.000 anslag (tegn inkl. mellemrum) svarende til ca. 15 normalsi-

der á 2.400 anslag. Der skal udarbejdes et kort dansk resume på 

maksimum ½ side svarende til 1.200 anslag 

 

For at indstille sig til eksamen i Prøveform 1, skal den studerende i 

løbet af kurset holde et til to oplæg og/eller skriftlige redegørelser, 

som vurderes individuelt uden medvirken af en censor. 

 

Studerende kan efter offentliggørelse af karakteren modtage en kort 

mundtlig tilbagemelding på opgaven fra vejleder. Studerende skal, 

hvis det ønskes, selv kontakte vejleder. 

Vejledning 

Individuel vejledning 1 gang a 45 min. 

Vejledning i grupper (seminarform): 1 gang a 135 minutter. 

Eksaminationstid: 5 uge(r)  

Tilladte hjælpemidler: Alle  
 
Indstilling 
Det er et ønske fra uddannelsesleder, Kirsten Frederiksen, at de studerende skal 
aflevere deres skriftlige opgaver i januar. Da vejledningsperioden og dermed ek-
samensperioden er defineret som hhv. 3 og 5 uger, og den på de pågældende 
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kurser begynder omkring 1. december, er det vanskeligt at få placeret afleve-
ringsfristen i januar, uden at den angivne eksamensperiode overskrides.  
 
Det foreslås derfor, at vejledning- og eksamensperioden gøres uafhængig af hin-
anden på de pågældende kurser.  
 
Dette kan i praksis implementeres ved, at der ikke angives en fast eksamensperi-
ode på de pågældende eksamener, samt at det i bemærkningsfeltet på de pågæl-
dende kurser anføres, hvor meget vejledning den studerende har ret til, og hvor i 
undervisningsforløbet dette som hovedregel placeres (december). 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Bilag: Bilag punkt 4_Justering af prøvevilkår Modul 1_2_3 og Valgkurser 

 

6. Forslag om præcisering af retningslinjerne for den mundtlige eksa-

men på Metoder til undersøgelse og dokumentation af klinisk syge-

plejepraksis på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje 

 

Det foreslås af uddannelsesleder Kirsten Frederiksen på Masteruddannelsen i 

Klinisk Sygepleje, at følgende præcisering tilføjes retningslinjerne for den 

mundtlige eksamen på kurset Metoder til undersøgelse og dokumentation af 

klinisk sygeplejepraksis (modul 2) på Masteruddannelsen i Klinisk Sygepleje 

 

”Den samlede mundtlige eksamination varer 30 minutter inklusiv 10 

minutters votering. Der er mulighed for, at den studerende kommer 

med indledende kommentarer i op til 5 minutter. Den studerende kan 

ikke overvære voteringen.” 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Bilag: Bilag punkt 5_Præcisering af retningslinjerne for eksamen 

 

7. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer 

imellem.  

 Orientering ved studienævnsformand 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at hun har afholdt et møde med 

Janne Saltoft fra CESU mhp. at få oprettet en Specialebank på Blackboard 

indeholdende færdiggjordte specialer på de tre uddannelser. 

Studienævnet vil blive orienteret, når der er nyt i sagen. 

 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at der starter 51 studerende på Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, 40 på Kandidatuddannelsen i Syge-
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pleje i Aarhus, 43 på Kandidatuddannelsen i Sygepleje i Emdrup og 14 på 

Kandidatuddannelsen i Optometri pr. 1. september, 2015. 

 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at der snarest planlægges et møde 

vedr. studiemiljøet på Dalgas Avenue. Der er nedsat en arbejdsgruppe med 

hhv. underviser- og studenterrepræsentanter. Studienævnet vil blive orien-

teret, når der er nyt fra arbejdsgruppen. 

 

 Orientering ved næstformand 

Cecilie Budtz orienterede om, at hun har været til møde i den AU-

arbejdsgruppe, der er nedsat mhp. at forbedre studiemiljøet på Campus. Her 

har man blandt andet drøftet AUs kommende overtagelse af Kommuneho-

spitalet. 

Cecilie Budtz repræsenterer de studerende på Health i arbejdsgruppen. Stu-

dienævnet vil blive orienteret, når der er nyt fra arbejdsgruppen. 

 

 Orientering ved uddannelseslederne 

Kirsten Frederiksen orienterede om, hun har afholdt et møde med undervi-

serne på Kandidatuddannelsen i Sygepleje, hvor man ser frem til den kom-

mende fælles undervisning på tværs af de tre uddannelser. 

 

Jesper Hjortdal orienterede om, at der er to studerende, der er stoppet på 

Kandidatuddannelsen i Optometri, mens en har fået orlov.  

Der er optaget to ansøgere på et af efterårets kurser på uddannelsens 3. se-

mester via tompladsordningen. 

 

Dorte Rytter orienterede om, at hun er ved at planlægge forårets undervis-

ning – herunder valgkurserne. 

 

 Orientering ved HE Studier 

Intet til dette punkt. 

 

8. Evt.  

Kirsten Beedholm orienterede om, at der er indkommet 19 forslag til valgfag til 

efteråret 2016. Kirsten Beedholm vil orientere studienævnet, når den endelige 

planlægning er afsluttet, således de kan godkendes. 

 

 


