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Mødedato: 29. december 2021 kl. 09.00-10.30
Mødested Aarhus: Zoom
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab
Deltagere:
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Annelise Norlyk, Christina Catherine Dahm, Niels
Trolle Andersen
Studerende: Sascha Thorup, Linda Støving
HE Studier: Helle Bønsøe Nielsen, Lene Kristine Konrad, Anne Kristine (ny SSV’er), Julie
Schmidt Fallesen
Afbud: Nadja Skovdal

1. Beslutning: Dagsorden
Studienævnet godkendte dagsorden.
2. Beslutning: Studentersager
Sag 1 – ansøgning om 5. prøveforsøg
Studienævnet imødekom ansøgningen.
Sag 2 – ansøgning om 5. prøveforsøg og forlænget tid til eksamen
Studienævnet gav afslag på ansøgningen.
3. Orientering: Studentersager siden sidst
Niels Trolle Andersen spurgte ind til mængden af dispensationer til særlige prøvevilkår. Hjælper den ekstra tid de studerende? Hjælper den ekstra tid for meget?
Kirsten Beedholm vil jf. studienævnsmødet i november 2020 undersøge baggrunden
for de 20 minutters ekstra tid pr. time til eksamen i epidemiologi og biostatistik.
Annelise Norlyk spurgte om begrundelsen for afslaget på linjeskifte på kandidatuddannelsen i sygepleje, da hun mente, der var plads på holdet. Julie Fallesen følger op
efter mødet.
4. Beslutning: godkendelse af valgfag
Kirsten Beedholm indledte kort punktet og studienævnet havde følgende kommentarer:
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Det taksonomiske niveau i den obligatoriske øvelse er ikke højt nok sammenlignet med de generiske læringsmål for valgkurser. Der bør tilføjes krav om
kritisk refleksion og stillingtagen til teoriernes anvendelighed og rækkevidde.
Det bør være tydeligere, hvordan øvelsen bestås. Er det udelukkende en skriftlig aflevering på 3 sider, eller er der også noget der skal fremlægges mundtligt?
(det er trods alt 10 ECTS)
Udarbejdes øvelsen individuelt eller i grupper?

Kirsten Beedholm vender tilbage til kursusansvarlig med studienævnets kommentarer.
Studienævnet godkender valgfaget, såfremt ovenstående inkorporeres/afklares.
5. Orientering: studiestartsevaluering
Lene Konrad gav et kort resumé af studiestartsevalueringen. De studerende identificerer sig i høj grad med den uddannelse og den linje, de har valgt. De efterspørger ikke at
blive præsenteret for studerende fra de andre uddannelser. Studievejledningen vil derfor forsøge at imødekomme, at de studerende i studiestarten mødes i mindre grupper
med studerende fra samme uddannelse som dem selv.
De erhvervskandidatstuderende vil gerne have mere opmærksomhed/hensyntagen til,
at de er erhvervskandidatstuderende. Dette kan evt. imødekommes, hvis erhvervskandidatstuderende melder sig som tutorer. Lene Konrad påpegede, at det er vigtigt at tutorerne har nogenlunde frie rammer til at tilrettelægge studiestarten, idet de engagerer
sig frivilligt. Den typiske tutor har måske ikke lige så mange forpligtelser vedr. familieog arbejdsliv som erhvervskandidatstuderende, og de har derfor mere tid til at engagere sig i uddannelsen.
Det er et opmærksomhedspunkt til studiestarten 2021, at gruppedannelsen ikke bør
foregå for tidligt. Programmet for studiestarten 2021 drøftes og koordineres i løbet af
foråret med uddannelsesledergruppen.
Studienævnet udtrykte tilfredshed med at få en studiestartsevalueringsrapport og muligheden for at komme med kommentarer og forslag til næste studiestart.
6. Gensidig orientering
Jesper Hjortdal fortalte, at studieordningsrevisionen på kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab skrider fremad. Der afholdes ca. ét projektgruppemøde pr.
måned.
Christina Dahm og Annelise Norlyk fortalte, at der er afholdt online informationsmøder om uddannelserne. Det gik rigtig godt med det online format, og særligt på mødet
om kandidatuddannelsen i sygepleje var der mange fremmødte og mange spørgsmål
7. Orientering: Godkendt referat fra seneste studienævnsmøde
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Studienævnets notat vedr. internationalisering er nu færdiggjort og sendt til Viceinstitutleder for Uddannelse. Notatet vedlægges som bilag til referatet fra studienævnsmødet i december 2020.

