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Mødedato: 22. maj kl. 14.15-16.00 
 
Mødested Aarhus: Bygning 1260, lokale 310  
Mødested Emdrup: B8 – kontor B274 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Jesper Hjortdal, 
Michael Væth,  
 
Studerende: Christina Ørum Breivik Mikkelsen, Ulla Kildall Rysgaard, Ditte Gertz 
Mogensen (Emdrup), Sofie Rud Nielsen (Emdrup), Camilla Kjær (suppleant), Rikke 
Madsen (suppleant), Lotte Steentoft Dahl (observatør), Karoline Mølgaard-Andersen 
(observatør)  
 
 
HE Studier: Mia Schou Johansen, Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Tina Thorborg (observatør), Helle Bønsøe Nielsen 
 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  
Studienævnet godkendte dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat 
Studienævnet godkendte referatet 
 
3. Beslutning: Studentersager 
3.1 Sager til behandling 
Der var ingen sager til behandling. 
 
3.2 Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøder  
Studienævnet havde ingen kommentarer til afgjorte sager siden sidst.  
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4. Drøftelse: Studielederberetningen 2018  
Kirsten Beedholm præsenterede sit udkast til studielederberetning til brug for årets 
statusmøde den 7. juni. I gennemgangen af ”siden sidst” havde studienævnet få be-
mærkninger. Uddannelseslederne præsenterede herefter indikatorerne for deres re-
spektive uddannelser. På SFK og OPTO gav gennemgangen ikke anledning til længere 
drøftelser. I gennemgangen af CUR drøftede studienævnet særligt førsteårsfrafaldet og 
forskellen mellem Aarhus og Emdrup. De studerende i studienævnet fortalte, at det 
kan være et stort spring at gå fra en professionsbacheloruddannelsen til en universi-
tetsuddannelse, måske særligt for de studerende der har familieliv og arbejde ved si-
den af. En anden overvejelse gik på, at man som studerende i Emdrup kan holde sig til 
sygepleje-relaterede problemstillinger i metodefagene i modsætning til i Aarhus, hvor 
der er samlæsning.  
 
Studienævnet påpegede, at datapakkerne igen i år trænger til et nyt og mere overskue-
ligt layout.  
 
Studerende Camilla Kjær og VIP Christina Dahm tager initiativ til at skrive henholds-
vis de studerendes og undervisernes refleksion over beretningen, der fremsendes se-
nest den 29. maj.  
 
5. Drøftelse: Kursusevalueringer E2017  
Studienævnet gennemgik undervisningsevaluering for de monofaglige kurser på 
cand.cur.-uddannelsen i efteråret samt et enkelt fag på masteruddannelsen i klinisk 
sygepleje. Studienævnet bemærkede, at der generelt er fine svarprocenter mellem 66 
og 83%.  
 
Studienævnet drøftede særligt ”Aktuelle tendenser i sygepleje”, hvor en hel del af kom-
mentarerne går på, at det i faget er svært at opnå et tilstrækkeligt højt akademisk ni-
veau. Uddannelsesleder og studieleder kunne nikke genkendende til lignende overve-
jelser blandt kursusansvarlige, bl.a. baseret på udfordringer med tilstrækkelig forsk-
ningsbasering af helt aktuelle emner. Studienævnet opfordrede uddannelsesleder til at 
se på, om tidligere undervisningsevalueringer peger i samme retning og desuden gå 
tilbage til kursets oprettelse og se på hvilke overvejelser der i sin tid var omkring kur-
sets indhold, formål og tilrettelæggelse.  
 
6. Drøftelse: undersøgelse af tilfredshed blandt MKS-studerende   
Julie Fallesen orienterede om opfølgningen på handleplanen fra statusmødet 2017 
omkring tilfredshed blandt MKS-studerende. Undersøgelsen peger på, at de stude-
rende på masteruddannelsen generelt er meget tilfredse med både det sociale og det 
faglige studiemiljø samt adgangen til og kommunikationen med underviserne. Under-
søgelsen peger dog også på, at der er udfordringer med lokalerne på 1. semester. Stu-
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dienævnet udarbejder derfor et udkast til en henvendelse omkring lokaler til institutle-
delsen. Studienævnet afventer, hvordan de nye reviderede evalueringsspørgsmål mod-
tages.   
 
 
7. Gensidig orientering: 
 
7.1 Studienævnsformanden  

 
Studienævnsformanden orienterede kort om sandbjerg-seminar vedr. APN-linje af-
holdt den 31. april – 1. maj  
 
Studienævnsformanden orienterede kort om audit trails på cand.cur.-uddannelsen 
den 31. maj og 1. juni.  
 
7.2 Studienævnsnæstformand 
 
Studienævnsnæstformanden ønskede retningslinjer for, i hvilken grad man som 
cand.cur.-studerende kan skrive et kvantitativt speciale og i hvilken grad man som 
cand.scient.san.-studerende kan skrive et kvalitativt speciale. Problematikken angår 
adgangen til vejledere. Emnet tages op på et af de kommende studienævnsmøder.  
 
7.3 Uddannelsesledere 
 
Christina Dahm:  
Den 14. maj har været afholdt en temadag for kursusansvarlige på 1. semester. Dagen 
gik ud på at samle underviserne på 1. semester med henblik på koordination og kom-
munikation mellem underviserne. Det var bl.a. fint at få talt om, at det skal koordine-
res når aflyst undervisning skal placeres. Næste skridt i den tværfaglige koordinering 
er, at der i efteråret afholdes en lignende dag for kursusansvarlige på 3. semester.  
 
Der har været en forespørgsel fra prodekanen omkring at søge om erhvervskandidat-
ordning på cand.scient.san. Der er sendt en ansøgning af sted.   
 
Der afholdes opfølgningsmøde den 22. juni med repræsentanter fra fysioterapeutfor-
eningen og ergoterapeutforeningen vedr. ønske til APN for disse professioner.   
 
 
7.4 HE Studier og studievejledningen 
 
8. Eventuelt 
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