
 

 

 

 
 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/  

 

 

 

Dato: 25. januar 2017 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

Møde den: 25. januar 2017, kl. 8-9.  

Emdrup: A204 

Aarhus: Værkstedet sygeplejevidenskab, bygn. 1633, lokale 225  

Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 

 

Deltagere:  

VIP: Cecilia Ramlau-Hansen, Kirsten Frederiksen (uddannelsesleder Sygepleje), Kir-

sten Beedholm, Michael Væth (fra kl. 8.30). 

 

Observatør VIP: Christina Dahm (uddannelsesleder, SFK), 

 

Observatører studerende:  

Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Ulla Kildall Rysgaard, Christine Friis Baker, Sally 

Jakobsen, Anette Nellemann, Julie Viola Jeppesen.  

 

HE Studier: Damian Goldberg og Eline Skjøttgaard Pallesen (ref.). 

 

Fraværende:  

Jesper Hjortdal (uddannelsesleder Optometri og synsvidenskab), Helene Hjortkjær He-

lin, Anne Pernille Vibholm, Simon Lindhardt Bertelsen, Gitte Tværmose Pedersen, Julie 

Lundvald Pedersen, Anne Middelbo Eriksen, Camilla Grube Segers, Nausheen Christof-

fersen, Lizette Lykke Nikolajsen, Louise Nygaard Thomsen, Mie Saabye Hansen, Kirsten 

Salling, Karina Endahl, Gitte Tværmose Pedersen, Signe D. Eriksen. 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt med den ændring, at overskriften til punkt 6 ændres fra 

uddannelsesevaluering til kursusevaluering.  

 

2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

3. Studentersager  

Der var ingen studentersager til behandling.  

Studienævnet tog orienteringen om sager afgjort administrativt eller af Studiele-

der/Studienævnsformand mellem studienævnsmøderne til efterretning. 

 

4. Godkendelse af valgfag E2017  

Studienævnet godkendte valgfagsudbuddet for 2017. Dog blev kurset Screening 

godkendt under forudsætning af, at det udbydes med ugeeksamen. Kirsten Bee-
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dholm og Cecilia Ramlau-Hansen har aftalt at mødes med kursusleder og drøfte 

mulighederne.  

 

Kirsten Beedholm orienterede om, at der har været et par praktiske udfordringer 

i relation til at valgfagspuljen deles med Kandidatuddannelsen i Folkesundheds-

videnskab. De folkesundhedsvidenskabsstuderende skal jf. deres studieord-

ningsbestemmelser nemlig have mulighed for at tage min 20 ECTS FSV-

seminarer (tematiske valgfag). Løsningen er blevet at det ene tematiske valgfag 

der er godkendt som FSV-seminar afholder ugeeksamen for sig selv, mens øvrige 

ugeeksamener afholdes i samme uge.  

 

5. Udskiftning aftagerpanel  

Elin Kallestrup meddelt, at hun ønsker at udtræde af aftagerpanelet for CUR, 

SKF og Master og indstiller i stedet sin kollega. Studienævnet besluttede, at man 

ønsker at indstille at Sundheds- og Omsorgschef Kirstine Markvorsen overta-

ger pladsen.  

 

6. Orientering om HE Uddannelsesrapport  

Studienævnet havde fået Health Uddannelsesrapport 2016 til orientering. Ud-

dannelsesrapporten samler op på arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af 

uddannelserne på Health i det forgangne år, ligesom den indeholder tværgående 

indsatsområder og handleplaner for det videre arbejde. Rapporten er udarbejdet 

med afsæt i de enkelte uddannelsers statusrapporter for 2016 og input fra Health 

Uddannelsesforum, Akademisk Råd og Fakultetsledelsen. Rapporten er god-

kendt af fakultetsledelsen, ligesom den er forelagt Udvalget for Uddannelse, hvor 

den sammen uddannelsesrapporterne fra de øvrige fakulteter danner grundlag 

for AUs samlede uddannelsesberetning.  

 

7. Orientering om fejlretning studieordning  

Der er blevet gjort opmærksom på, at sætningen ”Den studerende udfærdiger en 

artikel (på baggrund af en empirisk undersøgelse af en problemstilling), der af 

vejleder vurderes som værende et næsten færdigt udkast eller være indsendt til et 

tidsskrift.” under speciale som artikelform kan misforstås således at vejlederen 

skal godkende hele specialet inden det kan afleveres. Det har imidlertid aldrig 

været hensigten med formuleringen. Derfor er sætningen ændret til det mere 

retvisende: ”Den studerende udfærdiger en artikel (på baggrund af en empirisk 

undersøgelse af en problemstilling), der vurderes som værende et næsten færdigt 

udkast eller være indsendt til et tidsskrift.” 

 Studienævnet rejste spørgsmålet om det vil være nødvendigt med en mere gen-

nemgribende gennemskrivning af prøveformen, hvor det bl.a. tydeliggøres, at det 

reelt er et manuskript til en artikel, der skal afleveres. Eline Skjøttgaard Pallesen 

undersøger, hvad der er af muligheder inden for gældende studieordning.  
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8. Gensidig orientering 

 

8.1 Orientering ved studienævnsformand 

Cecilia Ramlau-Hansen orienterede om at kursusevalueringen af forårets kur-

ser er opdelt efter Campus Aarhus/Emdrup.  

 

Det er blevet klart, at specialebiblioteket på BB kan tilgås af alle studerende på 

portalen. Det har aldrig været hensigten. Lige nu er specialebiblioteket derfor 

lukket. Cecilia Ramlau-Hansen og Damian Goldberg er ved at undersøge, hvor-

dan man kan begrænse adgangen, så specialerne kun er tilgængelige for de stu-

derende på de relevante uddannelser.  

 

Der arbejdes på at finde undervisere til valgfagskurset i statistik i Emdrup i F17. 

Situationen er langt fra optimal, men der forventes afklaring i morgen. Lykke-

des det ikke at finde en underviser, vil de 7 studerende der har ønsket kurset få 

mulighed for at tage kurset i Aarhus i stedet eller at følge Videregående kvalita-

tive metoder i stedet.  

 

8.2 Orientering ved næstformand 

Der var ingen orientering fra næstformanden.  

 

8.3 Orientering ved uddannelseslederne 

Kirsten Frederiksen orienterede om, at den første omgang af digital eksamen er 

gennemført og desværre har været forbundet med udfordringer. Til en enkelt 

eksamen måtte tiden forlænges, da der manglede et bilag. Der har været forvir-

ring om hvorvidt man skulle uploade bilag særskilt eller sammen med selve op-

gaven. Mange studerende har afleveret for mange anslag. Fremadrettet vil op-

gaver der ikke overholder omfangsbestemmelserne blive afvist. Der arbejdes på 

en vejledning, som gerne skulle adressere en række af de tvivlsspørgsmål der 

har været ved denne eksamenstermin, så de undgås fremadrettet.   

 

8.4 Orientering ved HE Studier 

Eline Skjøttgaard Pallesen orienterede om det kommende valg til institutfora.  

 

9. Evt.  

Christina orienterede om at der har været udfordringer med eksamen i Epi/bio, 

som delvis kan bunde i behovet for endnu bedre information om brugen af Digi-

tal eksamen.  

 


