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1. Godkendelse af referat og dagsorden 

Der blev spurgt til opfølgning på punkt 6 ”Forslag til justering af læringsmål 

samt b-prøve på tværfaglig og tværsektoriel rehabilitering” på Studienævnsmø-

det d. 22. november 2016. Tobias Abell Nielsen orienterede om, at perioden for 

den skriftlige opgave – efter dialog med kursusudbydere – er ændret fra to til én 

uge.  

 

Referatet fra d. 22. november 2016 godkendes med følgende rettelse: ”og det 

bemærkes i den forbindelse, at der inden for rammerne af dette kan forelæses, 

men at grundtanken er holdundervisning og ikke forelæsningsrækker.” udgår.    

 

Dagsordenen godkendes med tilføjelse af nyt punkt, hvor Jens Laurs Brøndum 

Kærsgaard og Pernille Yde Søndergaard fra CESU deltager kl. 9.oo med præsen-

tation.  

 

2. Studentersager 

Ingen sager til behandling 
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Under orientering om sager afgjort administrativt eller af Studiele-

der/Studienævnsformand mellem studienævnsmøderne blev der stillet spørgs-

mål til fristen i forbindelse med ny aflevering. Det blev præciseret af studievej-

ledningen, at der er tale om ny frist for specialer.   

 

Bilag 1 - Oversigt dispensationssager 

 

 

3. Rammer for fælles pulje af valgkurser 

Beslutningspunkt. 

 

På baggrund af de foregående komplikationer med valgfagstilmelding blev der 

set nærmere på muligheden for at forenkle og overskueliggøre processen. Der var 

ved dette punkt ekstra deltagelse fra Studieadministrationen ved en Rikke Rønde 

Mønster fra afsnit for eksamens- og undervisningsplanlægning. 

  

Rikke Rønde Mønster orienterede om den i bilaget forelagte praktiske løsning, 

som blandet andet vil medføre en mere gennemskuelig tilmeldingsprocedure for 

de studerende, ligesom det er forventningen at flere studerende vil opnå plads på 

en højere prioritet. Dog fortsat under hensyntagen til evt. praktiske begrænsnin-

ger i forbindelse med skemalægningen.  

 

Konsekvenserne af forslaget blev diskuteret nærmere, herunder at der vil kunne 

ske en forskydning af de studerendes valg. Det blev desuden diskuteret, hvordan 

beslutningen hænger sammen med det konkrete valgfagsudbud i henholdsvis 

Aarhus og Emdrup.  

 

Følgende besluttes:  

 Kravet til valg indenfor kategorierne ”metodespecialisering” og ”tematise-

ret” ophæves.  

 Der gives kun mulighed for at vælge ét 10-ECTS valgfag (af disse skal tre 

prioriteres). For at denne beslutning skal have praktisk værdi, skal Folke-

sundhedsvidenskab dog træffe en parallel beslutning for deres studerende. 

Studieleder på Folkesundhedsvidenskab kontaktes for at høre nærmere om 

muligheden for dette. Er der ikke villighed til dette på Folkesundhedsvi-

denskab, må beslutningen tages op igen på et studienævnsmøde.  

 Det oprettes endnu et kvalitativt kursus i Aarhus for at sikre balancen mel-

lem de kvalitative og kvantitative valgfag. Konkret forslås kurset i ’Groun-

ded theory’ i Emdrup afholdt også i Aarhus.   

 

Studienævnet pointerer, at det er vigtigt, at ovenstående beslutning ikke fejlag-

tigt kommunikeres som en nedprioritering af tematiske valgfag.   

 

Bilag 2 – Notat om mulig tilpasning 



 

 

Bilag 3 – Eksempel på eksamensplan 

 

 

4. Godkendelse valgfag 

Det samlede valgfagsudbud og de indhentede fagbeskrivelser blev præsenteret. 

Nye fag blev indstillet til godkendelse i studienævnet, mens allerede eksisterede 

fag vil blive behandlet på studienævnsmødet d. 25. januar 2017. Den redigerede 

tidsplanen for valgfagsudbud tilrettes og anvendes fremadrettet.  

    

Følgende blev bemærket til valgfagsudbuddet og kursusbeskrivelserne: Målrettet 

sundhedskommunikation mangler afklaring, dette aftaltes gjort inden det kom-

mende studienævnsmøde. Det forventedes, at Sundhedsmål vil blive afholdt.  Al-

le kurserne skal som undervisningsform have angivet ”forelæsning” og ”holdun-

dervisning”. Det kan angives, om kurserne byggere videre på andre forudgående 

kurser  i de tilfælde, hvor der ikke er tale om, at der bygges videre på obligatorisk 

undervisning, som alle har modtaget.   

 

Derudover besluttede studienævnet nedenstående vedrørende de enkelte kurser. 

Kommunikation med de kursusansvarlige koordineres af Kirsten Beedholm i 

samarbejde med studieadministrationen. De tilrettede beskrivelser behandles på 

studienævnesmødet d. 25. januar 2017. 

 Grounded theory 

Det foreslås, at teoretikere fjernes fra overskriften for ikke at låse kurset fór 

meget. Hvis faget skal køre i Aarhus skal der muligvis laves mindre tilpas-

ninger.  

 Screening i klinisk praksis  

Godkendes med følgende tilretninger: Kursusbeskrivelen ønskes udvidet 

for at give større læsvenlighed for de studerende. Skellet mellem scree-

ningsformer (hhv. ”klinisk” og ”folkesundhedsvidenskabelig”) ønskes tyde-

liggjort.  

 Spørgeskema som redskab og metode  

”Udforskning af sygefaglige problemstillinger” ønskes ændret. Beskrivelse i 

forhold til specialer og stillinger ønskes fjernet.    

 Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.  

Godkendes. 

 Screening Programs in Public Health 

Godkendes, men ønskes omskrevet på dansk og så den formmæssigt mat-

cher de ævrige beskrivelser jf. de generelle retningslinjer for kursusbeskri-

velser.  

 Sundhedsmål 

Godkendes med følgende tilretninger: ”Uddannelserne” fjernes.  

 

Bilag 4 – Tidsplan valgfag 

Bilag 5 – Oversigt - Forslag til udbud af valgfag 2017 



 

 

Bilag 6 – Beskrivelser valgfag 

 

5. Frafaldsspørgeskema  

I forlængelse af punkt 8 på studienævnsmødet d. 22. november  præsenterede 

Jens Laurs Brøndum Kærsgaard og Pernille Yde Søndergaard fra CESU deres  

arbejde med et frafaldsspørgeskema. Baggrunden for spørgeskemaet er den util-

strækkelige mængde frafaldne ved projektets afslutning, hvilket har medført, at 

den planlagte kvalitative frafaldsanalyse bliver erstattet af et spørgeskema, som 

vil kunne anvendes senere. 

 

Spørgeskemaet tilrettes på baggrund af studienævnets input hvorefter det ud-

sendes direkte til studienævnets medlemmer til yderligere kommentering inden 

årets udgang.   

 

6. Uddannelsesevaluering 

Kursusevalueringer og kursusansvarliges input til disse blev kort præsenteret.  

I lyset af de tekniske problemer, der har været med datakvaliteten, blev det be-

sluttet, at der ikke evalueres på kurserne på baggrund af evalueringsrapporten. 

Der var derimod tilfredshed med de kursusansvarliges tilbagemeldinger, herun-

der at de har taget dialog med de studerende. Dette meldes tilbage til disse.    

 

Det pointeres, at skellet mellem Aarhus og Emdrup i evalueringen er essentielt i 

fremadrettet arbejde. Der ønskes tilbagemelding angående dette på det kom-

mende studienævnsmøde.   

 

Behandlingen af Optometri og synsvidenskab udskydes til start 2017. Det be-

mærkes, at dataproblemer ikke gør sig gældende for dette kursus, da der er fore-

taget alternativ evaluering.  

 

Bilag 7 – Evaluering OPTO, CUR og SFK 

 

7. Gensidig orientering 

Kort gensidig orientering nævnets medlemmer imellem.  

7.1 Orientering ved studienævnsformand 

 Der blevet budt velkommen til Eline Skjøttgaard Pallesen, som vil betjene 

studienævnet i peroden fra 1/1 til 31/3 2017. 

 Der er planlagt slutevalueringsmøder for 1. og 3. semesterstuderende. 

 Der er nu fundet statistikunderviser til 2. semester på Emdrup.   

7.2 Orientering ved næstformand. Ingen punkter under dette.  

7.3 Orientering ved uddannelseslederne 

 Kirsten Frederiksen, CUR: På 3. semester skrives der opgave på metode-

kurserne, hvilket medfølger, at de studerende fravælger undervisningen.  

Det overvejes om det metodiske 5-ECTS valgfag bør placeres tidligt.  

7.4 Orientering ved HE Studier. Ingen punkter under dette. 



 

 

 

8. Jubilæumsfondens pædagogiske hæderspris  

Der blev orienteret om Jubilæumsfondens pædagogiske hæderspris og Dronnin-

gens Rejselegat. Materiale til dette blev desuden uddelt til eventuel indstilling.  


