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Møde den: 27. oktober 2015, kl. 8.15-10.15  

Aarhus 1633. Værkstedet  

Emdrup indgang B8, lokale B274 

 

Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 

 

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

pleje), Kirsten Beedholm, Michael Væth 

 

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

mann Thyssen,  

 

Observatører: Signe Krejberg Jeppesen, Pernille Lindhardt Mikkelsen, Anne Katrine 

Hansen (suppleant), Anne Aggerholm Jønsson (studenterstudievejleder) 

 

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

(sagsbehandler, deltager i punkt 2, studentersager)  

 

Afbud: Jesper Hjortdal (uddannelsesleder Optometri), Lena Bindesbøl, Dorte Rytter 

(uddannelsesleder, SFK),  

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt vedr. valgfag i efter-

årssemesteret 2016. 

 

2. Studentersager 

Sager til behandling 

 

Sag 1 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 2 

Ansøgningen blev imødekommet, således at der tildeles ekstra tid på følgende 

kurser: 

 

Epidemiologi og biostatistik 

20 minutter ekstra pr. time, dvs. i alt 5 timer plus 5 x 20 minutter 

Studienævnet bemærker, at der til denne eksamen gives 20 minutter ekstra 

pr. time mod normalt 10 minutter pr. time. Årsagen er, at der til denne eksa-

men er en særlig stor læsebyrde. 

 

Kvalitativ forskning og metode 

2 timer ekstra, dvs. i alt 24 timer plus 2 timer. 
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Patologisk optik 

10 minutter ekstra pr. time, dvs. i alt 2 timer plus 2 x 10 minutter.  

Hertil må den studerende også medbringe PC med hjælpeprogrammer samt 

aflevere besvarelsen på USB. 

 

Sag 3 

En studerende har pr. 24. september 2015 ansøgt om følgende: 

1. Dispensation fra tilmeldingskravet efteråret 15, foråret 16 og efteråret 16 

pga. barsel.  

2. Dispensation til at færdiggøre på 2012-studieordningen (Sygepleje) 

3. Forhåndsgodkendelse af Videregående kvalitative metoder (10 ECTS) til 

valgfag på kandidatuddannelsen i Sygepleje (2012-orningen). Videregående 

kvalitative metoder er et metodisk fag på den nye 2015-studieordning på sy-

gepleje.  

 

Ansøgningen er indkommet for sent ift. det, den studerende søger om. Studie-

nævnet godkendte dog, at sagen kan behandles grundet de særlige omstændig-

heder. 

Ansøgningen blev imødekommet, således at den studerendes studieprogram 

kom til at se således ud: 

 

Efteråret 15: Barsel, 0 ECTS 

Foråret 16: 1 valgfag, 10 ECTS (Videregående kvalitative metoder) 

Efteråret 16: 2 valgfag, 20 ECTS 

Foråret 17: Speciale, 30 ECTS 

 

Sag 4 

To studerende har pr. 7. oktober 2015 ansøgt om at få ændret deres forhånds-

godkendelse af kurser på Cave Hill University, Barbados. Ansøgningen blev ikke 

imødekommet, da studienævnet ikke fandt, at der var nye oplysninger i sagen, 

der kunne begrunde en imødekommelse. 

 

Sag 1 - Forhåndsgodkendelse til Medicinsk bioetik (SFK) 

Sag 1 – Bilag 

Sag 2 - Ekstra tid til eksamener pga. dysleksi 

Sag 3 - Fritagelse fra tilmeldingskrav + forhåndsgodkendelse 

Sag 4- Barbados 

 

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

derne. 

Bilag:  Oversigt dispensationssager 
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3. Information om det kommende valg til studienævnet 

Cecilia Ramlau-Hansen informerede om det kommende valg til studienævnet i 

november 2015. De studerende drøftede i den forbindelse de forskellige opstil-

lingsmetoder. Det blev aftalt, at de studerende informerede deres medstuderen-

de om valget og herefter indsender opstillingslisterne til Valgsekretariatet.  

 

Bilag: Brev til institutledere m m _dk 

 

4. Opsamling på midtvejsevaluering fra studievejledningen  

Cecilia Ramlau-Hansen informerede om, at der er afholdt en midtvejsevaluering 

på 1. semester af alle tre uddannelserne med deltagelse af underviserne, de kur-

susansvarlige og uddannelseslederne.  

 

Tilbagemeldingerne fra de studerende var generelt positive, omend de studeren-

de gav udtryk for, at der er nogle elementer på alle tre uddannelser, som de fin-

der fagligt vanskelige. Det drejer sig blandt andet om undervisningen i Epidemi-

ologi og biostatistik. Underviserne og de kursusansvarlige på kurset tager de 

studerendes tilbagemeldinger med videre i forhold til den fremadrettede tilrette-

lægning af kurset. Cecilia Ramlau-Hansen oplyser desuden, at der forud for stu-

diestart i august 2016 bliver tilrettelagt et kort matematikkursus, som de stude-

rende kan følge. 

 

Anne Aggerholm orienterede om, at hun i regi af Studievejledningen også har 

snakket med de studerende på 1. semester. De studerende gav her udtryk for, at 

de var positive overfor den fælles undervisning på tværs af de tre uddannelser, da 

det gav en god spredning af faglige kompetencer på både holdene og i læsegrup-

perne, således man som studerende kan støtte sig op ad hinanden.  

Anne Aggerholm orienterede tillige om, at hun er sikker på, at det planlagte op-

kvalificeringsforløb i august i matematik forud for studiestart vil blive taget posi-

tivt imod. 

Endelig orienterede Anne Aggerholm om, at nogle studerende også gav udtryk 

for, at de fandt kurset Kvalitativ forsknings og metode vanskeligt. Primært for 

det er et nyt stofområde, som de ikke tidligere har beskæftiget sig med på den 

adgangsgivende professionsbacheloruddannelse, og at de derfor skal lære fagets 

terminologi og tankesæt fra bunden. 

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at hun har holdt en midtvejsevaluering med 

de studerende i Emdrup. De studerende gav her udtryk for, at de har nogle til-

svarende udfordringen, som de studerende har i Aarhus i specielt Epidemiologi 

og biostatistik. Derudover var de studerende generelt tilfredse og positive over at 

læse på uddannelsen.  
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Cecilia Ramlau-Hansen opfordrede til, at der på de kommende informationsda-

ge, herunder kandidatdag, for potentielle ansøgere orienteres om, at de blandt 

andet kan forberede sig til studiestart ved at læse op på deres matematik fra 

gymnasiet, og at de desuden tilbydes et kort kursus i en eller anden for heri forud 

for studiestart. 

 

Endelig opfordrede de studerende under midtvejsevalueringen til, at der i for-

bindelse med holddannelser tages hensyn til de studerendes bopæl. Jeppe Nor-

skov Stokholm orienterer Studieadministrationen herom. 

 

De generelle indtryk er således, at de studerende tilfredse med uddannelserne, 

selvom de finder at arbejdsbyrden på 1. semester er stor.  

 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at der er godt 12 studerende, der er stoppet 

på Kandidatuddannelsen i Sygepleje i både Aarhus og Emdrup. Jeppe Norskov 

Stokholm har efter mødet drøftet de relativt store frafald på uddannelsen med 

Anne Aggerholm og Lisette Prins fra Studievejledninger. De tre vil i januar 2016 

kontakte de studerende, der er stoppet på uddannelsen mhp. at få klarlagt årsa-

gerne hertil. Studienævnet vil blive orienteret om undersøgelsens resultater, når 

den er færdig. 

 

5. Valgfag (ekstra punkt) 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at blandt uddannelseslederne og studie-

leder er et ønske om at tilføje en ekstra valgfagsgruppe til studieordningen, der 

skal kunne rumme kurser som eks. Sundhedsfagligt engelsk.  

Studienævnet vedtog, at der skal arbejdes videre hermed. Jeppe Norskov Stok-

holm vil på baggrund heraf på det kommende møde i studienævnet præsentere 

studienævnet for en kursusbeskrivelse med henblik på godkendelse. 

 

6. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer 

imellem.  

 

Orientering ved studienævnsformand 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om, at det ikke længere er muligt at 

printe gratis i bygning 1264. De studerende er orienteret herom via mail. 

 

 Orientering ved næstformand 

Cecilie Budtz orienterede om, at hun er inviteret til dialogmøde i dekanatet 

den 15. december. Hun kan ikke selv deltage. Gunvor Thyssen deltager på 

vegne af Studienævn for Sundhedsvidenskab. 

 

 Orientering ved uddannelseslederne 

Intet til dette punkt 



 

 

    

Side 5/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

 

 Orientering ved HE Studier 

Intet til dette punkt 

 

7. Evt.  

Intet til dette punkt. 


