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Mødedato: 24. februar kl. 14.15-16.00
Mødested Aarhus: 1611-121B
Mødested Emdrup: B274
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab
Deltagere:
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Niels
Trolle Andersen
Studerende (medlemmer): Sascha Thorup (CUR Aarhus), Linda Støving (CUR Emdrup)
Studerende (suppleanter): Caroline Goldberg (CUR Emdrup), Ditte Krøjgaard (CUR Aarhus)
Studerende (observatører): Sandra Rokkedrejer
HE Studier: Lise Ask Andersen (punkt 1-4), Lene Kristine Konrad, Julie Nøjsen Fallesen
Afbud: Helle Bønsøe Nielsen, Nadja Skovdal (CUR Emdrup)

1. Beslutning: Dagsorden
Studienævnet godkendte dagsorden.
2. Beslutning: Referat
Studienævnet godkendte referaterne.
3. Beslutning: Studentersager
Sag 1
Studienævnet afslog ansøgningen. Studienævnet fandt ikke, at der forelå usædvanlige
forhold, der kunne begrunde et 4. prøveforsøg.
Sag 2
Studienævnet imødekom ansøgningen om et 4. prøveforsøg og fornyet holdsætning.

Uddannelsesbetjening og
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Sag 3
Studienævnet afslog ansøgningen. Studienævnet fandt ikke, at der forelå usædvanlige
forhold, der kunne begrunde et 6. prøveforsøg.
4. Orientering: Studentersager siden sidst
Studienævnet spurgte til to sager, hvor afgørelsen ikke fremgik. Studienævnsformanden kunne oplyse om udfaldet.
5. Beslutning: Adgangskrav på kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab
Studienævnet godkendte ændringen.
6. Beslutning: Justering af overgangsregler på kandidatuddannelsen i sygepleje
Studienævnet godkendte ændringen.
7. Høring: Hvidbog fra Human First
Studienævnsformanden orienterede kort om Human First samarbejdet. Studienævnet
drøftede hvidbogen og de foreslåede initiativer og havde følgende kommentarer:
•

•

•

•

•

•

Studienævnet finder det umiddelbart svært at vurdere realiserbarheden af de
foreslåede initiativer, idet de ikke er så konkret udformet. Ambitionen om at
sikre en bedre transition fra teori til praksis (fra uddannelse til arbejdsmarked) er rigtig god, men det er også studienævnets oplevelse, at transitionen fra
praksis til teori (fra arbejdsmarked til videregående uddannelse) kan være udfordrende.
Det er ikke helt klart hvilke antagelser og analyser der ligger bag de foreslåede
initiativer (f.eks. forholdet mellem teori og praksis). Den egentlig problemstilling handler måske i højere grad om hvordan nyuddannede integreres på arbejdsmarkedet.
Studienævnet har erfaring med at forsøge at styrke det tværprofessionelle
samarbejde, ved at udbyde kurser på tværs af uddannelser, dvs. man som studerende møder studerende med andre fagprofessioner.
Det er studienævnets anbefaling, at der skal gøres mere for at integrere nyuddannede på arbejdsmarkedet, f.eks. via introduktionsforløb og bedre vilkår og
hjælp til nye i arbejde.
Simulationsundervisning bør ikke blive en erstatning for at de studerende i er
praktik/klinik. Det er altafgørende, at de studerende er skarpe på deres kernefaglighed.
I forhold til initiativerne omkring forskning, så passer forskningsområdet formentligt bedst ind på DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
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På baggrund af studienævnets kommentarer formulerer studieleder et svar der kan
indgå i Health Uddannelsesforums fælles høringssvar til Human First.
8. Gensidig orientering
Studienævnsformand/Studieleder
Studieleder har deltaget i et møde omkring bedre læringsrum, der handlede om lokaleforhold. Der er ønske om at skabe et stærkere tilhørsforhold gennem det fysiske studiemiljø og et ønske om at kunne bruge eksisterende lokaler mere fleksibelt (f.eks. ombygning af auditorium) På baggrund af mødet udarbejdes en handleplan og der skal
laves en workshop i Aarhus, hvor studerende skal deltage. Meld gerne navne på studerende der ønsker at deltage ind.
Studieleder orienterede om at internationalisering fortsat er et satsningsområde på fakultetet. Studieleder er ved at undersøge, om et af valgfagene kan udbydes som Summer University, hvilket de studerende i nævnet var positive over for.
Studienævnsnæstformand
Studienævnsnæstformanden spurgte til om der kan skabes bedre muligheder for at
studerende kan rejse ud, f.eks. til sygeplejes partneruniversitet i Norge. Udfordringen
er, at undervisningsforløbene her er tilrettelagt meget anerledes. Positivt hvis samarbejdsuniversiteter og samarbejdsaftaler kan udnyttes bedre. De studerende i studienævnet er positive for internationalisering, men efterspørger at der skabes nogle rammer herfor.
Uddannelsesledere
Jesper Hjortdal
Det går godt med ny kursusleder på 2. semester. Der er et nyt valgfag på vej, hvor primært yngre læger skal stå for undervisningen. Titlen på valgfaget er Almen sygdomslære.
Christina Dahm og Annelise Norlyk
Specialestuderende på de tre uddannelser tilbydes hvert år én eller flere workshops. I
år tilbydes der workshops i regressionsanalyse, datamanagement og statistik for studerende der skriver kvantitative specialer og der tilbydes en workshop i Nvivo for studerende der skriver kvalitative specialer. I år tilbydes også en workshop for kvantitative
specialer i Emdrup.
HE Studier
Lene Konrad har afholdt en workshop om specialeskrivningsprocessen i Aarhus og tilsvarende workshop afholdes i Emdrup den 12. marts 2020. Lene orienterede desuden
om at studieportalen på sygepleje er blevet opdateret så den er struktureret efter de to
linjer.
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9. Eventuelt
Som opfølgning på sidste studienævnsmøde har Kirsten Beedholm orienteret sig i bekendtgørelsen for professionsbacheloruddannelsen i sygeplejeuddannelsen. Det virker
til, at der er mindre undervisning i forskningsmetoder sammenlignet med tidligere.
Dette er vigtigt viden at have for de undervisere der møder de studerende på deres 1.
semester.

