
 

 

 

 
 Health 

Aarhus Universitet  

Vennelyst Boulevard 9  

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 0201 

E-mail:  sun@au.dk 

health.au.dk/  

 

Eline Skjøttgaard Lorentzen 

 

Dato: 10. marts 2017 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

Møde den: 10. marts 2017, kl. 8-10.  

Emdrup: A019 

Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  

Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Til stede: Kirsten Frederiksen, Kirsten Beedholm, Michael Væth, Jesper Hjortdal, Chri-

stina Ørum Breivik Mikkelsen, Christina Catherine Dahm, Kirsten Salling, Lise Ask An-

dersen (til og med punkt 4), Damian Goldberg og Eline Skjøttgaard Lorentzen  

 

 

Afbud: Cecilia Ramlau-Hansen, Sally Jakobsen, Helene Hjortkjær Helin, Christine Friis 

Baker, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen, Signe D. Eriksen, Julie Viola Jeppesen.  

 

Referat 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt  

2. Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt  

 

3. Studentersager 

3.1 Sag til behandling  

 

Sag 1 – Ansøgning om 5. prøveforsøg til speciale 

Ansøger fik dispensation til et 5. forsøg til speciale. Grundet dokumenterede 

usædvanlige forhold havde ansøger ikke afleveret speciale til fristen. 

 

3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

 

Orientering om sager afgjort administrativt eller af studiele-

der/studienævnsformand mellem studienævnsmøderne.  

 

 

4. Til drøftelse og godkendelse: Uddelegering af beslutningskompetence 

i dispensationssager 

Der er i studienævnet for sundhedsvidenskab på nogle områder allerede en prak-

sis for, hvordan der træffes afgørelser i forskellige typer sager. Ved nogle sagsty-

per er det studienævnsformanden, der træffer afgørelse og i sager med præce-

dens træffes der administrativt afgørelse. Afgørelseskompetencen er dog på flere 

områder ikke formelt uddelegeret fra studienævnet til studienævnsfor-

mand/administrationen. Det var indstillet at studienævnet på en række punkter 
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nærmere udspecificeret i bilaget uddelegerer kompetencen til studienævnsfor-

manden.  

Indstillingen blev fulgt. Det blev i forlængelse af beslutningen imidlertid aftalt at 

beslutningen efter hvert studienævnsår skal genbesøge mhb. at vurdere om dele-

gationen har fungeret hensigtsmæssigt.  

 

5. Til drøftelse: Anonymisering af eksamener  

Studienævnet drøftede behovet for at anonymisere eksamener. Studienævnet be-

sluttede, at alle eksamener hvor den studerende ikke modtager vejledning eller 

der ikke er mundtligt forsvar skal anonymiseres. Beslutningen kan effektueres 

fra E17.  

 

6. Til drøftelse: Oprettelse af brugerpanel 

Damian Goldberg orienterede om, at Afdelingen Uddannelsesbetjening og Vej-

ledning, HE Studier ønsker at etablere et fast brugerpanel til inddragelse af de 

studerendes synspunkter, ønsker og input i forhold til, hvordan de opfatter ad-

ministrationens kommunikation og hvilke steder de ser evt. mang-

ler/forbedringspotentialer. Dette giver administrationen mulighed for at tilrette-

lægge informationer via de forskellige kommunikationskanaler, så informatio-

nerne i højere grad modtages af de studerende.  

Det blev besluttet, at de studerende i studienævnet vil fungere som indgang og 

enten selv deltage i brugerpanelet eller videredelegere til andre studerende på 

studienævnets uddannelser.  

 

7. Til drøftelse: kursusevaluering  

Uddannelsesleder Jesper Hjortdal gennemgik kursusevalueringerne på kandi-

datuddannelsen i optometri og synsvidenskab forår 2016 samt kursusansvarliges 

input til disse.  

Der er generel tilfredshed med kurserne på uddannelsen. De enkelte kritikpunk-

ter der har været er søgt imødegået i forhold til tilrettelæggelsen af undervisnin-

gen her i F17, fx færre kursusdage i København.  

I flere fag er det dog fortsat en udfordring at finde en egnet lærerbog. Det bliver 

derfor en samling af flere forskellige egnede materialer i stedet for en enkelt læ-

rerbog.  

 

8. Orientering: fejlretning studieordning Epidemiologi og biostatistik  

Et læringsmål, der fejlagtigt indeholdt to læringsmål er opsplittet i to. Ændrin-

gen er ikke substantiel.  

 

9. Gensidig orientering 

9.1 Orientering ved studienævnsformand 

Intet at orientere om på dette punkt.  

 

9.2 Orientering ved næstformand 
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Intet at orientere om på dette punkt.  

 

 

9.3 Orientering ved uddannelseslederne 

Intet at orientere om på dette punkt.  

 

9.4 Orientering ved HE Studier 

Intet at orientere om på dette punkt.  

 

10. Evt.  

Kirsten Beedholm orienterede om valg til institutforum. Institutforum er et organ til 

at øge dialogen og samarbejdet på det enkelte institut. Det minder om et samarbejds-

udvalg og der sidder både, VIP, TAP og studerende. Foraet er rådgivende for institut-

lederen. Valget finder sted i maj og man kan opstille indtil 3. april. 

 


