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Mødedato: 29. april kl. 14.15-16.00
Mødested Aarhus: Mødelokale 1611-038 + Zoom
Mødeemne: Studienævnsmøde Sundhedsvidenskab
Deltagere:
VIP: Kirsten Beedholm, Jesper Hjortdal, Annelise Norlyk, Niels Trolle Andersen
Studerende (medlemmer): Andreas Vestergaard Kjær (MKS), Laura Bang Damgaard
(CUR Aarhus), Anna Ring Madsen (SFK – erhvervskandidat)
Studerende (suppleanter): Louise Dalsgaard Christensen (SFK)
HE Studier: Lise Ask Andersen
Afbud: Christina Catherine Dahm, Nanna Bach Nissen (CUR Aarhus); Anne Sofie Rask
(SFK), Julie Pajaniaye (SFK - erhvervskandidat), Lene Kristine Konrad

1. Beslutning: Dagsorden
Studienævnet godkendte dagsorden.
2. Orientering: Studentersager siden sidst
Orienteringen taget til efterretning
3. Drøftelse: Undervisningsevaluering CUR
Studienævnet diskuterede undervisningsevalueringerne fra E21 på kandidatuddannelsen i sygepleje.
Overordnet er der en positiv fremgang i evalueringerne.
Det undrede studienævnet, at kurser med samme indhold og samme undervisere, evalueres meget forskelligt afhængigt af om det er udbudt i Aarhus eller Emdrup. Aktuelle
tendenser i sygepleje er grønt i Aarhus, men rødt i Emdrup. Klinisk projekt er grønt i
Emdrup, men rødt i Aarhus. På Klinisk projekt i Emdrup angiver en del, at belastningsgraden er stor eller meget stor. Studienævnet drøfter, om det bl.a. kan handle
om, hvorvidt de studerende er forberedte på, hvilken arbejdsindsats det kræver at lave
et klinisk projekt. Kursuslederne er opmærksomme på det og arbejder bl.a. med en lidt
anderledes struktur. Desuden er der fokus på, at klæde de studerende på metodisk.
Annelise vil snakke med underviserne om evalueringerne på et teammøde.
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4. Beslutning: Valg af studerende og undervisere til at deltage i hhv. statusmøde og uddannelsesevalueringsmøde
14. juni 2022 afholdes statusmøde for kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab. Der skal om muligt deltage to studerende på statusmødet. Det besluttes at Andreas deltager (via Zoom) som repræsentant fra studienævnet. Jesper finder en studerende fra Optometri, der vil deltage og giver besked til Lise om, hvem det bliver.
15. september 2022 afholdes 5 årigt uddannelsesevalueringsmøde for kandidatuddannelsen i sygepleje, den sundhedsfaglige kandidatuddannelsen og masteruddannelsen i
klinisk sygepleje. Der skal findes 2 undervisere til at deltage i formødet samt et antal
studerende til at deltage i formødet og selve uddannelsesevalueringen.
Niels Trolle deltager som underviser. Kirsten Beedholm finder en underviser yderligere og giver besked til Lise. De skal helst møde op fysisk.
Andreas (MKS), Laura (Cur, NS, Aarhus) samt enten Anna eller Julie (SFK erhvervskandidat) deltager som studerende. Det drøftes, om man skal prøve at finde en APN
studerende til også at deltage. Lise undersøger i første omgang, om det er ok med fire
studerende på mødet.
5. Drøftelse: Uddannelsesevaluering, statusmøde og kvalitetsindikatorer
Rammen for dialogen på både statusmødet og evalueringsmødet er delpolitikkerne i
AU’s kvalitetspolitik og de dertilhørende kvalitetsindikatorer. Studieleder udarbejder
inden statusmødet et statuspapir og inden evalueringsmødet en lidt større selvevalueringsrapport.
På baggrund af kvalitetsindikatorerne kom studienævnet med inputs til selvevalueringsrapporten og statusrapporten.
Overordnet fandt studienævnet, at det ser fornuftigt ud.
Undervisningsevalueringer
Der er en svag positiv stigning i undervisningsevalueringerne, som går i grøn på alle
uddannelserne. Fokus bør her primært være, hvordan de gode kursusevalueringer
fastholdes.
Social trivsel
Der er et mindre fald i den sociale trivsel, der igen i år går i gul på alle uddannelser.
Studienævnet har før drøftet den sociale trivsel og om der kan gøres noget, for at
styrke trivslen. På uddannelserne findes både fuldtidsstuderende og deltidsstuderende
(erhvervskandidater). Erhvervskandidaterne har få kurser pr. semester og arbejde ved
siden af studiet. Det er begrænset, hvor meget disse studerende er involveret på campus. Generelt er både fuldtids- og deltidsstuderende en anden type studerende end på
de fleste andre uddannelser. De er ældre og mange har arbejde, familie og børn. De
studerende i nævnet siger, at man sagtens kan trives i sin egen lille studiegruppe uden
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at have så meget med den store gruppe at gøre. Det gør ikke nødvendigvis, at man mistrives socialt. Hvor meget betyder det at score højt på den sociale trivsel på disse uddannelser? Initiering af undersøgelse af, hvad de studerende forstår og forventer af det
sociale studiemiljø på IFS, var på sidste års handleplan. Kirsten Beedholm oplyser, at
der i øjeblikket er dialog mellem prodekanen, institutledelsen og hendes selv om hvem
der kan forestå undersøgelsen. Det bliver givetvis en ekstern undersøgelse.
Førsteårsfrafald
På optometri er indikatoren for førsteårsfrafald rød, hvilket også var tilfældet sidste år.
Det skal dog bemærkes, at det reelt kun er 3 studerende, der er stoppet på uddannelsen.
På SFK og Sygepleje er indikatoren grøn, hvis man ser overordnet på uddannelserne.
Det dækker dog over variationer. Således er Sygepleje i Aarhus gul og SFK erhvervskandidaten rød. Igen er det reelt kun 3 studerende, der er stoppet på SFK erhvervskandidaten.
Det nævnes, om kommende studerende har tilstrækkelig information om, hvad uddannelserne er og hvad de kræver. Desuden bemærkes, at det muligvis kan dække over
studerende, der reelt aldrig er startet på uddannelsen.
Studieintensiteten
På alle uddannelser på nær SFK erhvervskandidat er studieintensiteten faldet. Det er
en svag tendens, men stadig en tendens, som studienævnet vil holde øje med.
6. Drøftelse: Studenterundersøgelsen 2021
Indstilling
Studienævnet drøftede studenterundersøgelsen med henblik på at give input til studielederpapiret og drøftelsen på årets statusmøde på Optometri samt til selvevalueringsrapport og drøftelsen på uddannelsesevalueringsmødet i september på Sygepleje, Master i klinisk sygepleje og Sundhedsfaglig kandidat.
Studienævnet bemærkede, at der generelt er en relativ lav svarprocent, at undersøgelsen viser variationer over nogen af de samme tendenser som kvalitetsindikatorerne i
datapakkerne og at der kan ses et mønster i forhold til tidligere år.
Det faglige miljø vurderes bedre end det sociale miljø. Måske vægter de studerende
også det faglige miljø højere end det sociale. I hvert fald angiver hovedparten, at de føler sig godt tilpas på studiet, selv om det sociale miljø ikke evalueres så godt

7. Drøftelse: Dimittendundersøgelsen 2021
Studienævnet drøftede studenterundersøgelsen med henblik på at give input til studie-
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lederpapiret og drøftelsen på årets statusmøde på Optometri samt til selvevalueringsrapport og drøftelsen på uddannelsesevalueringsmødet i september på Sygepleje, Master i klinisk sygepleje og Sundhedsfaglig kandidat.
Ledighedsgraden er lav på både Optometri (2,8%) og Sygepleje (3%), mens den er højere på SFK (12,1%).
En del angiver, at de havde svært ved at finde job, der passede til deres uddannelse.
Samtidig svarer de at de bruger deres kompetencer fra uddannelsen i deres job og at
det ruster dem til deres job.
Der er meget lidt fokus på jobsøgning og jobmuligheder under uddannelsen. Studienævnet er af den holdning, at det er vigtigt at have fokus på kerneopgaven, som er uddannelse, forskning og samarbejde med erhvervslivet. De studerende er kun på uddannelsen i 2 år.
8. Gensidig orientering
Intet til dette punkt.
9. Orientering: Referat fra 31. marts og 7. april 2022
Orientering taget til efterretning.
10. Eventuelt
31. maj er der kun afsat 1 time til ordinært studienævnsmødet. Det kan muligvis være
svært at nå alt på denne time. Kirsten spurgte om studienævnet i så fald foretrækker at
få mindre punkter i mailhøring eller at der afholdes et kort ekstra møde. Der var enighed om, at Kirsten beslutter formen afhængigt af den type punkter, der måtte komme.
(Efterfølgende er studienævnsmøde flyttet til den 30. maj og forlænget til 1½ time).

