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Mødedato: 26. oktober kl. 11.15-13.00
Mødested Aarhus: Zoom
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab
Deltagere:
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Christina Catherine Dahm, Niels Trolle Andersen
Studerende (medlemmer): Sascha Thorup (CUR Aarhus)
HE Studier: Lene Kristine Konrad, Julie Nøjsen Fallesen
Afbud:
Annelise Norlyk, Helle Bønsøe Nielsen, Linda Støving (CUR Emdrup), Nadja Kjeldahl Skovdal
(CUR Emdrup)

1. Beslutning: Dagsorden
Studienævnet godkendte dagsorden.
2. Beslutning: Referat
Studienævnet godkendte referatet fra den 21. september 2020.
Studienævnet besluttede, at studienævnet fremover modtager referatet til godkendelse
via mail, med en svarfrist på ca. 1 uge.
3. Beslutning: Studentersager
Ingen sager til behandling
4. Orientering: Studentersager siden sidst
Studienævnet havde ingen kommentarer til sager siden sidst.
5. Beslutning: Plan B for undervisning og eksamen
Studienævnet drøftede plan B for undervisning og eksamen.
Studienævnet besluttede, at prøverne i Epidemiologi og biostatistik samt Patologisk
Optik – der omlægges fra skriftlig tilsynsprøve til hjemmeopgave – kan lægges tilbage
til det oprindelige format, selvom dette varsles mindre end 1 måned før eksamen (under forudsætning af at det er praktisk muligt). Begrundelsen er, at det eneste der adskiller de to prøveformater er, hvor de studerende skal møde frem. Dette kan godt ændres med kortere varsel end 1 måned (dato, tidspunkt, opgaveformulering, bedømmelsesform og hjælpemidler er uændrede).
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Studienævnet besluttede, at de øvrige prøver kun kan lægges tilbage til det oprindelige
format, hvis det sker med 1 måneds varsel. Det skyldes hensynet til forudsigelighed for
studerende og for eksterne censorer.
Studienævnet besluttede, at studienævnsformand og næstformand har beslutningskompetence i hastesager omkring tvivlsforhold, og at studienævnet høres i disse tilfælde.
Studienævnet godkendte plan B for undervisning og eksamen. Som opfølgning sender
studieleder den godkendte plan B til alle involverede kursusansvarlige.
6. Beslutning: Nedsættelse af projektgruppe
Studienævnet nedsatte projektgruppen og godkendte kommissoriet.
7. Drøftelse: referater af aftagerpanelmøder
Studienævnet drøftede referaterne af aftagerpanelmøderne. Drøftelsen gav ikke umiddelbart anledning til konkrete opfølgningspunkter, udover at Kirsten Beedholm vil
tage følgende input/ideer fra aftagerpanelerne med ind i uddannelsesledergruppens
arbejde omkring de tværgående valgfag:
• Ønske om mere ledelse, projektstyring og implementering (særligt Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse og Kandidatuddannelsen i sygepleje)
• Ønske om mere patientkommunikation/sundhedspædagogik (særligt Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab)
I relation til nye valgfag bemærkede Sascha Thorup, at et valgfag omkring implementeringsprocesser er noget som mange studerende ville være interesserede i.
8. Drøftelse: Undervisningsevaluering F20
Studienævnet drøftede kursusevalueringen på optometri og synsvidenskab. Den resterende del af punktet udskydes til næste studienævnsmøde.
Psykofysiske tests:
Vurderingen af det samlede udbytte går i gul (gns. 3,69). Undervisningen har været
udfordret af corona-nedlukningen, men underviserne får ros for deres engagement og
velvilje til at svare på spørgsmål. Den eksterne underviser fra England indtalte de første lektioner på digitalt format, hvilket fungerede godt.
Specialoptik og trafik
Vurderingen af det samlede udbytte går i rød (gns. 2,59). Kurset har været udfordret af
corona-nedlukningen og f.eks. måtte undervisningen på Kennedy Centret udskydes til
efter eksamen.
På baggrund af evalueringen er de studerendes overordnede tilbagemeldinger:
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•

•
•

Mange forskellige undervisere gør kurset ustruktureret, og der er en fornemmelse af, at de forskellige undervisere ikke taler sammen om hvilken viden de
studerende allerede har/ikke har.
Ønske om mere feedback
Ønske om lærebog og pensumoversigt

Der er ny kursusansvarlig på kurset, hvilket formentligt kan forklare, at koordinationen mellem underviserne ikke har været tilstrækkelig.
Den kursusansvarlige giver udtryk for, at de studerende har været svære at få aktiveret/engageret. De har f.eks. ikke besvaret de opgaver de blev stillet, hvilket gør det
svært at give feedback. Studienævnet kunne nikke genkendende til, at de studerende
på optometri og synsvideskab i løbet af foråret ikke var så aktive (f.eks. ift. undervisningen i statistik og ift. bruger-gruppemøder ifm. corona)
Jesper Hjortdal vil følge op med den kursusansvarlige i forhold til mulighed for pensumoversigt på Blackboard og i forhold til rollen som kursusansvarlig i relation til at
kurset involverer mange forskellige undervisere.
9. Gensidig orientering
Studienævnsformanden
Valg til Studienævn
Som vedtaget på tidligere studienævnsmøde har Kirsten Beedholm og Sascha Thorup
afholdt zoom-møde med studerende, der er interesseret i nævnsarbejdet. Der deltog
kun én studerende i mødet.
Sascha Thorup orienterede om, at der er opstillet 4 studerende fra CUR og 1 fra SFK
(af det vi kender til).
Dialogmøder
Kirsten Beedholm har holdt dialogmøder på alle uddannelserne. Mødet for de 1. semester studerende i Aarhus var bedst besøgt med fem ud af ni inviterede. Det generelle
indtryk fra møderne er, at der er mindre interesse for at deltage i dialogmøder, end der
var i foråret, og at der er mindre frustration og mere tilfredshed med online undervisningen. Kirsten Beedholm har fulgt op med kontakt til kursusansvarlige ift. til enkelte
problemområder, der blev rejst på møderne.
10. Eventuelt
Informationsmøde vedr. videregående metode
Niels Trolle Andersen orienterede om, at der har været afholdt informationsmøde for
58 studerende vedr. videregående metode på 2. semester. Niels rejse spørgsmålet, om
det er muligt at åbne op for, at de studerende kan ændre deres valg af videregående
metodefag efter den 5. november, som er fristen for undervisningstilmelding til fag
F21.
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Internationalisering
Niels havde desuden en bemærkning vedr. internationalisering. Studienævnet vil på
næste møde drøfte nævntes position vedr. internationalisering.

