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Mødedato: 23. februar 2021 kl. 14.15-16.00  
Mødested Aarhus: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP (medlemmer): Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Christina Catherine Dahm, Niels Trolle 
Andersen  
 
Studerende (medlemmer): Louise Dalsgaard Christensen, Marcell Plont, Nanna Bach Nissen 
 
Studerende (suppleanter): Sascha Thorup, Rikke Ørbæk Møgelberg 
 
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Julie Schmidt Fallesen,  
 
Afbud: Annelise Norlyk, Lene Kristine Konrad 
 
 

1. Beslutning: Dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden. 
 

2. Beslutning: Studentersager 

 
Sag 1 - Ansøgning om 5. prøveforsøg og særlige prøvevilkår 
Studienævnet afslog ansøgningen med begrundelse om at der ikke er dokumenteret 
usædvanlige forhold ifm. 4. prøveforsøg.   
 
Sag 2 - Ansøgning om 5. prøveforsøg og ny holdsætning 
Studienævnet afslog ansøgningen med begrundelse om at der ikke er dokumenteret 
usædvanlige forhold ifm. 4. prøveforsøg.   
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Niels spurgte til den sidste sag på listen og Kirsten og Helle forklarede afslaget.  
 
4. Beslutning: Prioriteringskriterier på kandidatuddannelsen i optometri 
og synsvidenskab    
Studienævnet godkendte den foreslåede ændring i prioriteringskriterier.  
Julie melder ændringen ind til AU Optag.  
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5. Gensidig orientering 
 
Studienævnsformanden/Studieleder 
Kirsten orienterede om at institutledelsen og studieleder mødes halvårligt mhp. at 
drøfte undervisningsevalueringer. Et sådant møde har været afholdt i fredags.  
 
Kirsten orienterede om at studienævnet skal beslutte plan B for sommereksamen 2021 
på studienævnsmødet i marts.   
 
Studienævnsnæstformand 
Nanna fortalte, at undervisningen overordnet set fungerer fint, men at der begynder at 
indfinde sig en corona-træthed, som også smitter af på udbyttet af undervisningen. 
Det er en stor udfordring, at de studerende ikke kan bruge læsesale, grupperum og 
biblioteker. Håbet blandt de studerende er, at der åbnes op for disse faciliteter snart – 
og gerne før der åbnes op for fremmøde-undervisning.  
 
6. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde 
 
7. Evt. 
 
Placering af studienævnsmøder 
Studienævnet besluttede at flytte mødedage til tirsdag eftermiddage kl. 14.15-16.00 
 
Health implementeringsgruppe ift. Brightspace 
Kirsten orienterede om at studerende har mulighed for at deltage i arbejdet med at im-
plementere Brightspace (nyt Learning-Manegement-System). Louise vil gerne deltage.  
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