
 

Møde den: 19. august 2016, kl. 8.30-10.30  
Emdrup: A011 
Aarhus: Værkstedet, bygn. 1633, lokale 225 
 
Møde i Studienævnet for Sundhedsvidenskab 
  
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Sygepleje), Kir-
sten Beedholm, Michael Væth, Christina Dahm (uddannelsesleder, SFK), Jesper Hjort-
dal (uddannelsesleder Optometri og synsvidenskab)  
 
Studerende:  
Simon Lindhardt Bertelsen, Thomas Kristian Hansen, Gitte Tværmose Pedersen, Sally 
Jakobsen, Julie Lundvald Pedersen  
 
Observatører studerende: Birgitte Laier Bitsch (studenterstudievejleder), Louise 
Nygaard Thomsen, Gitte Tværmose Pedersen, Lizette Lykke Nikolajsen, Camilla Grube 
Segers, Nausheen Christoffersen, Anne Middelbo Eriksen 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen (sagsbehandler, deltager under punkt 2, studentersa-
ger), Tobias Abell Nielsen (studienævnssekretær),  
 
Afbud: Camilla Grube Segers (Emdrup, observatør), Sally Jakobsen (Emdrup), Julie 
Lundvald Pedersen, Anne Middelbo Eriksen, Mie Saabye Hansen 
   
 
 
 
 

Dagsorden 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
2. Studentersager 

Sager til behandling 
 
Sag 1 - Forlængelse af 4 års frist for beståelse af SFK 
 
Orientering om sager afgjort administrativt eller af Studiele-
der/Studienævnsformand mellem studienævnsmøderne. 
 
Bilag 1 - Oversigt dispensationssager  

 
 
3. Valg af næstformand 

(Beslutningspunkt) 
Studienævnets studenterrepræsentanter vælger blandt deres midte en næstfor- 
mand.  



 
4. Summer School 

(Beslutningspunkt) 
Kursusbeskrivelse fra Timothy Skinner indsendt til godkendelse af studienævnet.  
 
Bilag 2a – Forslag om fag til AU Summer University 2017 
Bilag 2b – Kursusbeskrivelsen [Eftersendes da denne endnu ikke er indkommet]   
 

 
5. Den tværgående uddannelsesrapport på Health 

(Drøftelse) 
I forhold til placering af studienævnsmøder i efteråret bedes alle studienævn in-
den udgangen af uge 36 afholde et møde, hvor studienævnet orienteres om ind-
holdet af statusrapport for uddannelsen (opsamling på statusmødet) mhp. 
iværksættelse af initiativer. På den måde vil alle studieledere have drøftet ind-
holdet af deres rapport med studienævnet inden Uddannelsesforum møde i uge 
37, hvor der bliver en fælles drøftelse. 

 
Bilag 3a – Sundhedsvidenskab opsamling statusmøde 2016_endelig 
Bilag 3b – Frafaldsforebyggende initiativer SundhedsKA 
 
 

6. Eksamensopgave på tematiske valgfag 
Der kun står meget lidt om rammerne i studieordningen (7 dages prøve, intern 
censur). Man kan forudse, at det vil kunne give en række henvendelser fra kur-
susansvarlige og også udmønte sig i krav på forskellige niveauer, hvis der kun er 
det. Derfor er spørgsmålet, om vi skal supplere med nogle rammer som f.eks. 
omfang af den skriftlige opgave, om opgaven må skrives i grupper osv. 
 
Bilag 4x – Eksamensopgave på tematiske valgfag 

 
  
7. Nye SU-regler 

(Orienteringspunkt) 
Den 1. juli 2016 træder der nye SU-regler i kraft for studerende, der starter på en 
ny videregående uddannelse fra den 1. juli 2016 og frem. Reglerne går kort fortalt 
ud på, at udbetalingen af SU stoppes, når studerende bliver mere end 6 måneder 
(30 ECTS) forsinket. For øvrige studerende gælder de nuværende regler om 12 
måneders forsinkelse fortsat.  
Læs mere om de nye regler på http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/, hvor 
SU-kontoret i øvrigt har lavet en FAQ. 

 
 
8. Beskæftigelsesundersøgelse 

http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/


(Orienteringspunkt) 
AU gennemfører løbende tre tværgående undersøgelser, som belyser en række 
centrale spørgsmål vedrørende de studerendes uddannelsesvalg (rekrutterings-
undersøgelsen), oplevelser af studiemiljøet på deres uddannelse (studiemiljøun-
dersøgelsen) samt sammenhængen mellem den gennemførte uddannelse og de 
færdige dimittenders erfaringer på arbejdsmarkedet (beskæftigelsesundersøgel-
sen). Resultaterne fra undersøgelserne indgår som ledelsesinformation i det lø-
bende kvalitetsarbejde på AU. Der er netop kommet resultater beskæftigelsesun-
dersøgelsen. 

 
Bilag 4 – Bemærkninger til beskæftigelsesundersøgelsen 
Bilag 5 – Rapport for masterdimittender_AUs beskæftigelsesundersøgelse 2015 
Bilag 6 – Rapport for ph.d.-dimittender_AUs beskæftigelsesundersøgelse 2015 

 
 
9. Ændringer i kursuskatalog 

(Beslutningspunkt) 
Kontrol af beslutningsprocessen. 
 
Bilag 7 - Bemærkninger til ændringer i kursuskataloget 
Bilag 8 - Ændringsforslag til Relationer og Interaktioner på Kandidatuddan-
nelsen i Sygepleje 
 
 

10. Efterårets møder  
(Beslutningspunkt) 
Det er planlagt møde i uge 38: Torsdag d. 22. september, 8.30-10.30, men da det 
ikke er muligt for Kirsten og Kirsten at deltage, ses på muligheden for at flytte 
dette en uge frem til fredag d. 15. Skal der desuden afholdes et møde i december? 

 
 
11. Gensidig orientering 

Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer 
imellem.  

11.1 Orientering ved udvalg 
Resultater for arbejdet med spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen –ad hoc 
arbejdsgruppe. 
 
Bilag 10 – Referat studiemiljøspørgsmål 

 
11.2 Orientering ved HE Studier 
11.3 Orientering ved studienævnsformand 

• 25 års jubilæumsfedt 2016, kandidatuddannelsen i sygepleje 
1. september Campus Aarhus og 2. september Campus Emdrup 



11.4 Orientering ved uddannelseslederne 
 

Bilag 9 – Jubilæumsflyer 
 
 
12. Evt.  
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