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Møde den: 30. juni 2017, kl. 8-10.  

Emdrup: A204 

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, Ulla Kildall Rysgaard 

 

Observatør VIP: Christina Catherine Dahm 

 

Observatører studerende: Mette Nedergaard 

 

HE Studier: Damian Goldberg  

 

Afbud: Sally Jakobsen, Anette Nellemann, Christine Friis Baker, Eline Skjøttgaard Lo-

rentzen, Lise Ask Andersen, Julie Viola Jeppesen, Kirsten Salling, Karina Endahl, Signe 

D. Eriksen, Gitte Tværmose Pedersen 

 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsorden godkendt 

 

2. Godkendelse af referat  

Referat godkendt 

 

3. Studentersager 
3.1 Sager til behandling  

Ingen sager til behandling 

 

3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  

Orientering om sager afgjort administrativt eller af studieleder/studienævnsformand 

mellem studienævnsmøderne.  

 

4. Drøftelse: 

Gæstefagsstuderende på metodekurserne fremadrettet? 

1. Kan der åbnes op for tomplads/gæstefag på disse? 
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Det skal overvejes nøje i forhold til de økonomiske implikationer et adgang til gæste-
fag og optag på tomplads kan have. Pt. er der 4 hold på metodekurserne. Hvis der bli-
ver indskrevet flere studerende på kurserne, skal der oprettes et femte hold – og der 
skal derfor én underviser mere på.  

Det er uvist hvor meget efterspørgsel der på hhv. tompladser og gæstefag. 
Efterspørgslen skal undersøges nærmere og punktet vil blive taget op til drøftelse i 
Studienævnet igen i løbet af E17.  
  

5. Orientering: 
Status omkring udpegning af ny studieleder: 

Cecilia Ramlau-Hansen bliver siddende som Studieleder frem til 1. februar.  
   

6. Drøftelse: 
Arbejde i gang med velkomstbrev - hvilke informationer skal med? 

I velkomstbrevet skal der tilføjes en kort motivation af regnekurset og indsættes et di-
rekte link til tilmelding.  

Talentsporet skal fremhæves i velkomstbrevet med link til mere information. 
  

7. Orientering: 
Status på aftagerpanelmøder. 
Folderne er sendt ud og der er stadig indkomne tilmeldinger. Der bliver sendt en re-
minder i starten af august til de aftagerpanelmedlemmer, som endnu ikke har reage-
ret. 

Der er små rettelser i programmet for aftagerpanelmødet for SFK, CUR og MKS. Ret-
telserne giver ikke anledning til at udsende materialet igen. 

  

8. Beslutning: 
Møderækken i efteråret 2017 bliver som følger: 
 

Dag Dato Klokken Mødelokale, Aarhus Mødelokale, Emdrup 

Onsdag d. 16. august 08:00 – 10:00 1611-121B A204 

Fredag d. 29. september  08:00 – 10:00 Værkstedet A019 

Fredag d. 27. oktober 08:00 – 10:00 Værkstedet A204 

Fredag d. 24. november 08:00 – 10:00 Værkstedet A204 

Onsdag d. 20. december 08:00 – 10:00 Værkstedet A204 

 

9. Orientering: 
1. Studienævnsformanden 

a. Proces om udsending af spørgeskema i forbindelse med frafald er i 
gang. Studieleder er i dialog med Julie Fallesen fra HE studier -  
måske med hjælp fra en specialestuderende. 
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b. Søgt penge til Sci-2u og videoer: 

Ansøgningerne er i første omgang blevet prioriteret i HUF og bliver 
nu sendt videre til AU Uddannelsesforum. 
 

c. Status: Statistikansøgere til Emdrup og Epi-bio 
4 kandidater har søgt – afklaring forventes inden sommerferien. 
 

d. Statusmøde er veloverstået - tilfreds prodekan 
Statusrapporten udsendes til studienævnet når de er godkendt i delta-
gerkredsen. 
 

e. Uddannelsesevaluering (faglige eksperter) 
Bo Lauenborg rettes i tabellen 
 

2. Studienævnsnæstformand 
 

3. Uddannelsesledere 

Kandidatuddannelsen i Sygepleje i Aarhus, bliver nævnt i Politiken i dag d. 30. 
juni. Sygeplejevidenskab AU scorer anden højest i DK på beskæftigelsesindek-
set, som omhandler forskellen mellem den forventede og den reelle beskæfti-
gelse: http://politiken.dk/indland/art6012725/Vi-skal-g%C3%B8re-meget-
mere-n%C3%A5r-samme-uddannelse-giver-ulige-jobchancer  
 

4. HE Studier 

Elines sidste møde inden barsel - Damian overtager posten som studienævns-
sekretær pr. 1. juli 2017. 

 

10. Eventuelt  

Christina Dahm orienterede om at være inviteret med til visions- og strategimøde om 

samarbejde med RM og VIA omkring det sundhedsvidenskabelige område. 

http://politiken.dk/indland/art6012725/Vi-skal-g%C3%B8re-meget-mere-n%C3%A5r-samme-uddannelse-giver-ulige-jobchancer
http://politiken.dk/indland/art6012725/Vi-skal-g%C3%B8re-meget-mere-n%C3%A5r-samme-uddannelse-giver-ulige-jobchancer

