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Mødedato: 27. august kl. 14.15-16.00  
Mødested Aarhus: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Niels Trolle 
Andersen  
 
Studerende (medlemmer): Sascha Thorup (CUR Aarhus) 
 
HE Studier: Julie Nøjsen Fallesen  
 
Afbud: Linda Støving (CUR Emdrup), Lene Kristine Konrad, Helle Bønsøe Nielsen, 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 
 

2. Beslutning: Referat  

Studienævnet godkendte referatet fra det seneste studienævnsmøde.  
Som opfølgning på referatets punkt 7 kunne Kirsten Beedholm fortælle, at hun som 
studieleder har budt velkommen til nye studerende både i Aarhus og i Emdrup og i 
den forbindelse gjorde lidt ekstra ud af at fortælle om studienævnets arbejde og at det 
er muligt for de studerende at engagere sig i nævnet.   
 

3. Beslutning: Studentersager 

Ingen sager til behandling.  

 
4. Orientering: Studentersager siden sidst  

Niels Trolle Andersen spurgte ind til praksis omkring eftertilmelding til reeksamen. 
Julie Fallesen følger op i forhold til den administrative praksis.  
 
5. Drøftelse: Undervisning i efteråret 2020 
Studienævnet gennemgik oversigten over ikke-omlagte og omlagte kurser.  
 
Fælles metodefag på 1. semester  
Epidemiologi og biostatistik er fuldt online i Aarhus og kombineret online og frem-
møde i Emdrup. Kvalitativ forskning og metode er kombineret fremmøde og online i 
både Aarhus og Emdrup 
 
Monofaglige kurser på 1. semester  
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Der er sikret fremmøde-undervisning for de studerende på kandidatuddannelsen i op-
tometri og synsvidenskab og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. På kandidat-
uddannelsen i sygepleje har det desværre ikke været muligt at tilrettelægge fuld fysisk 
fremmøde undervisning i Aarhus. For at imødekomme dette har kursusansvarlige for-
søgt at koordinere det således at de 1. semester studerende i Aarhus på sygepleje mø-
der ind hver uge – enten på ”Sygepleje og samfund” eller på ”Kvalitativ forskning og 
metode”.  I Emdrup er der fremmøde på det monofaglige kursus i sygepleje.  
 
Valgfag på 3. semester  
Det er et opmærksomhedspunkt, at undervisningsformatet på de fælles valgfag på 3. 
semester varierer, dvs. at det for enkelte studerende vil være en udfordring af have on-
line undervisning lige før eller efter et valgfag med fysisk fremmøde. Dette må løses 
ved, at de studerende finder en plads på campus i nærheden af undervisningslokalet, 
hvor det er muligt at følge den online undervisning med PC og Headset  
 
Sascha Thorup gjorde opmærksom på, at det evt. kan være en fordel at bruge de 
samme studiegrupper i valgfagene som dem der bruges i de monofaglige fag såfremt 
det er muligt. Det vi dog næppe være praktisk muligt. Retningslinjen er, at så længe 
der holdes 1 meter afstand, så er det intet problem at man indgår i forskellige studie-
grupper på tværs af fag.  
 
Opfølgning med kursusansvarlige 
Studienævnet vurderede, at der efter omstændighederne er sikret en høj grad af fysisk 
fremmødeundervisning, og at det er forventningen, at de studerende vil få et godt læ-
ringsudbytte af efterårets undervisning. Det er positivt at se, at alle undervisere har 
prioriteret fysisk fremmøde, hvor det har været muligt.   
 
Studienævnet bemærkede, at det fysiske fremmøde ikke må stå i vejen for eller over-
skygge selve udbyttet af undervisningen. Hvis besværligheder eller uhensigtsmæssig-
heder omkring teknik eller logistik kommer til at fylde for meget, bør det kombinerede 
undervisningsformat gentænkes. Derfor skal undervisere og studienævn have en sær-
lig opmærksomhed på at få de studerendes tilbagemeldinger på undervisningsforma-
tet i løbet af semesteret.   
 
Studienævnsformanden kontakter kurssansvarlig ift. afklaring på følgende:  
 
Spørgeskema som måleredskab i Emdrup:  

- Er der tænkt over, at underviseren også tæller med i antal tilstedeværende?  
- Bør det overvejes at bære mundbind, hvis alle 21 studerende møder op? Hvis 

nogle bliver væk, kan undervisningens gennemføres uden mundbind 
- Skal lokalet genvurderes af fakultetets bygningsservice? (er der reelt plads til 

flere end 20 personer i lokalet?)  
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Epidemiologi og biostatistik i Emdrup  
- Er det korrekt forstået, at der er mulighed for at trække på ekstra undervisere, 

således at undervisningen kan dubleres?  
- Er det sikret, at logistikken går op/at de studerende har mulighed for at følge 

den planlagte undervisning (kan de nå at møde frem fysisk før/efter online un-
dervisning?) 

 
6. Beslutning: Statusrapport 2020 
Kirsten Beedholm fortalte, at formatet for statusmøderne er blevet kort evalueret i 
Health Uddannelsesforum. Der var enighed om og tilfredshed med det mere fokuse-
rede studielederpapir og den kortere og mere koncentrerede form på møderne, der 
gør, at alle parter – herunder studieleder og studienævn må prioritere de emner, som 
de vurderer, der er behov for at tale om.  
 
Studienævnet gennemgik den aftalte handleplan for 2020-2021, primært med fokus på 
de handleplaner, der er relevante for studienævnet at tage op i løbet af året:  
 
Handleplan 1 
Som et input til institutledelsen kan studienævnet tage en drøftelse af handleplan 1 
vedr. antal undervisningstimer og en eventuel reduktion i timetallet/omlægning af un-
dervisning til andre formater, f.eks. out-of-class. Erfaringer fra andre fakulteter eller 
uddannelser kan i den forbindelse indhentes.  
 
Handleplan 2 
Studienævnet skal i løbet af efteråret drøfte, hvordan de studerende kan inddrages 
yderligere ift. evaluering af undervisning. De studerende har i foråret været glade for 
at blive hørt i forbindelse med brugergrupper og den akutte corona-omlægning. 
Spørgsmålet er, hvor meget af dette studienævnet kan genbruge/bygge videre på. 
Umiddelbart fungerer det godt at blive prikket på skulderen frem for de mere formali-
serede strukturer, der kræver at studerende selv er opsøgende.  
 
Handleplan 4  
På det kommende studienævnsmøde deltager prodekan for uddannelse som gæst og 
skal drøfte de strategiske indsatser med studienævnet, herunder internationaliserings-
initiativer.  
 
Handleplan 6 
Studienævnet vil blive inddraget i forhold til revision af kandidatuddannelsen i opto-
metri og synsvidenskab.  
 
Handleplan 8 
Studienævnet vil blive spurgt om input til et koncept for evaluering af erhvervskandi-
datordningen. 
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7. Gensidig orientering  

Studienævnsformanden orienterede kort om følgende:  
 

- Studiestart i dag og i morgen og generelt god stemning blandt de studerende.   
- Årets optagelsestal (se nedenfor)   
- Der har været holdt aftagerpanelmøde på SFK, CUR og MKS i går og har afta-

gerpanelmøde på optometri i morgen.  
- Der har været tilbud om at tilmelde sig en trivsels-intervention og Kirsten har 

ansøgt om at de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser kan komme i 
betragtning. I første omgang skal et Survey kortlægge hvor der eventuelt er 
trivselsproblemer.  

 

Oversigt over indskrevne ansøgere 
 Pr. 
29.6. 

Pr. 7.8. 

   
Sygepleje - NS, Campus Aarhus 33 32 

Sygepleje - NS, Campus Aarhus - erhvervskandidatuddannelsen 14 14 

Sygepleje - NS, Campus Emdrup 38 38 

Sygepleje - NS, Campus Emdrup - erhvervskandidatuddannelsen 14 14 

 NS total    98 
   
Sygepleje - APN, Campus Aarhus 14 17 

Sygepleje - APN, Campus Aarhus - erhvervskandidatuddannelsen 8 11 

Sygepleje - APN, Campus  Emdrup 16 22 

Sygepleje - APN, Campus Emdrup - erhvervskandidatuddannelsen 14 14 

 APN total    64 
   
SFK - Rehabiliteringslinjen  18 17 

SFK - Rehabiliteringslinjen - erhvervskandidatuddannelsen 6 6 

SFK - Prioriteringslinjen  21 22 

SFK - Prioriteringslinjen - erhvervskandidatuddannelsen 9 9 

SFK total   54 
   

Optometri og synsvidenskab 13 16 
 

8. Eventuelt  

Studienævnet kiggede på skema over omlagt undervisning for kurset MTV-projekt, der 

blev fremsendt i løbet af mødet.  
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