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Møde den: 10. maj 2017, kl. 8-10.  
Emdrup: A019 
Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  
Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, 
Jesper Hjortdal.  
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Sally Jakobsen, Helene Hjortkjær He-
lin, Anette Nellemann, Ulla Kildall Rysgaard, Julie Viola Jeppesen. 
 
Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 
 
Observatører studerende:  
Christine Friis Baker, Kirsten Salling, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen, Signe 
D. Eriksen. 
 
HE Studier: Lise Ask Andersen (til og med punkt 3), Damian Goldberg, Kira Jensen og 
Eline Skjøttgaard Lorentzen  
 

Dagsorden 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
 
2. Godkendelse af referat  
 
Bilag: Referat studienævnsmøde 21. april 2017 (eftersendes) 

 
3. Studentersager 
3.1 Sag til behandling  
 
Sag 1: Ekstra tid til speciale  
 
Bilag:  
Sag 1 – Ekstra tid til speciale  
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

 
Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsformand 
mellem studienævnsmøderne.  
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Bilag:  
Oversigt over dispensationssager 
 
4. Beslutning: Nedsættelse af arbejdsgruppe i forbindelse med aftager-

panelmøder 
Nævnet bedes nedsætte en arbejdsgruppe til udarbejdelse af dagsorden forud for 
aftagerpanelmøderne i august.  

 
 
5. Drøftelse: Forberedelse af statusmødet  

Den 15. juni afholdes statusmøde for uddannelserne under studienævnet for 
sundhedsvidenskab, hvor studieleder, uddannelsesledere, næstformanden for 
studienævnet, øvrige studenterrepræsentanter og relevante institutledere mødes 
med prodekanen for uddannelse for at drøfte status for uddannelserne mhp 
identifikation af opmærksomhedspunkter og udarbejdelse af handleplaner for 
det fremadrettede arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne.  
Forud for statusmødet skal studieleder udarbejde en beretning, hvor følgende te-
maer berøres:  
• Siden sidst,  
• Gennemgang af uddannelsen i relation til de fem delpolitikker i AUs kvali-

tetspolitik,  
• Evt. uddannelsesnært tema,  
• Refleksion over det fælles tema – Visions- og strategiarbejdet – herunder 

karriereklar,  
• Helhedsperspektiv. 
  
Som noget nyt skal hhv. undervisere og studerende i studienævnet skriftligt 
kommentere beretningen inden den fremsendes til deltagerne for statusmødet. 
Beretningen skal fremsendes senest en uge før statusmødet.  
 
På baggrund af statusmødet udarbejdes en statusrapport for uddannelserne, som 
forelægges studienævnet på det første studienævnsmøde efter sommerferien.  
 
Statusmødet er startskuddet til den 5. årige uddannelsesevaluering som uddan-
nelserne skal igennem til efteråret. Derfor skal der i forbindelse med statusmø-
det drøftes mulige eksterne eksperter til deltagelse i uddannelsesevalueringen. 
De eksterne eksperter skal udvælges på baggrund af følgende kriterier:  
Ved uddannelsesevalueringen indgår som minimum to eksterne eksperter, 
hvoraf en de ene skal være internationalt anerkendt forsker og den anden afta-
gerrepræsentant. 
En ekstern ekspert kan komme fra forskellige kontekster og bidrage til uddannel-
sesevalueringen med forskellige (primære) perspektiver på kvalitetsarbejdet. Det 
gælder eksempelvis: aftagere, eksperter inden for uddannelses faglige område, 
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udviklings- og evalueringsmedarbejdere indenfor uddannelses- og forsknings-
sektoren, medarbejdere med ekspertise indenfor organisationsudvikling og orga-
nisatorisk læring. 
Forslagene skal kort skriftligt begrundes. Det skal således for den faglige ekspert 
anføres, hvilke forsknings- og uddannelsesmæssige kvalifikationer, der lægges til 
grund for, at vedkommendes faglige ekspertise er på højeste internationale ni-
veau. For aftagerrepræsentanten beskrives det, hvilke kvalifikationer, der sand-
synliggør, at vedkommende kan bringe samfundsvinklen ind i uddannelsesevalu-
eringen. Endvidere markeres det i indstillingen at de foreslåede eksperter tilsam-
men kan alle fem delpolitikker. 
 
Det indstilles, at  
• Studienævnet drøfter bilagsmaterialet mhp at komme med input til studiele-

ders beretning.  
• Studienævnet aftaler proces for hvornår og hvordan hhv. undervisere og stu-

derende i studienævnet kommenterer beretningen.    
• Studienævnet kommer med forslag til eksterne eksperter, der kan deltage i 

uddannelsesevalueringen.  
 

Bilag:  
• AU’s kvalitetspolitik http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/  
• Øvrigt statusmødemateriale indeholdende:  

• Dagsorden for statusmøde  
• HE-retningslinje for statusmøder 
• Statusrapport 2016 
• Oversigt over uddannelsens opbygning, kassogram 
• Datapakker  
• Ansøgertal KA 2017 
• AU Studiemiljøundersøgelse 2017 HE-rapport  
• Studiemiljøundersøgelsen ekstra analyser  
• AU Beskæftigelsesundersøgelse 2017 

• Grovskitse studielederes beretning. (Eftersendes.)  
 

6. Gensidig orientering 
Punktet giver mulighed for en kort gensidig orientering nævnets medlemmer imel-
lem.  

 
6.1 Orientering ved studienævnsformand  

 
6.2 Orientering ved næstformand 
 
6.3 Orientering ved uddannelseslederne 
 
6.4 Orientering ved HE Studier 

http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/
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7. Eventuelt  
 
 
[Tekst] 
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