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Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Torsdag den 7. februar 2013, kl. 14.15-16.00 

i Winsløwparken 19, 3. sal, mødelokale 402 

_____________ 

Tilstede: Helle Ploug Hansen, Christine Dalgård, Lene Christensen, Susanne Wilhjelm, Camilla 

Svilshave, Luise Hyllekilde Andersen, Jan Pedersen, Maria Hansen (referent) 

Afbud:  

 

1. Konstituering af studienævn 

Helle Ploug Hansen byder velkommen. Valg af formand Helle Ploug Hansen og næstformand 

Camilla Svilshave. Nye medlemmer af studienævn får uddelt forretningsorden; såfremt der er 

kommentar til den tages de med ved næste studienævnsmøde. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 

Konstituering af studienævn blev flyttet op til pkt. 1 

Sager til behandling: Tilføjelse af to punkter, Høring om indberetningsskema og Erfamøde. 

  

3. Godkendelse af referat fra møde 6-12-2012  

Referatet er godkendt via mail 

 

4. Sager til behandling: 

Ad. 1. Konstituering af studienævnt – er flyttet op til pkt. 1 
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Ad. 2. Delpolitikker – CD orienterede om de delpolitikker, som er lavet i henhold til Syddansk 

Universitets kvalitetspolitik. Studienævnet skal håndtere hver enkelt delpolitik og CD foreslog, at vi 

tager delpolitikken om Universitetspædagogik op til studienævnsmødet i september og 

delpolitikken om Prøveformer og undervisningsevaluering op til studienævnsmødet i december. 

Godkendt af studienævnet. 

Ad.3. Festligholdelse af færdige kandidater – HPH orienterede om festligholdes af færdige 

kandidater og foreslår, at vi afholder en fest for de færdige kandidater i foråret 2014, da Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse har 15 års jubilæum. Godkendt af studienævnet. 

Ad.4. Tiltag til at få studerende igennem på normeret tid – HPH og CD har drøftet om der skal være 

en dato, når de studerende er på 3. semester, hvor deres synops til speciale skal afleveres. Så kan 

de påbegynde specialet 1. februar. HPH laver udkast til næste studienævnsmøde. Der drøftes om 

man skal lave et modul/valgfag på 5 ECTS-point, som handler om synops. HPH og CD laver udkast til 

næste studienævnsmøde. 

Ad.5. Ændringer til studieordning - § 4.2.7 ændres i studieordningen, således at omprøven for den 

skriftlige opgave på modul K2 ændres fra mundtlig omprøve til skriftlig omprøve. 

Ad.6. Evaluering – CD orienterede om proceduren for evaluering. På kandidatuddannelsen skal alt 

evalueres de næste 2 årgange. Svarprocenten har ikke været høj, CD foreslår derfor at der sendes 

rykker ud.  

Evaluering af modul S1, K1 og K8: Taget til efterretning. HPH drøfter handleplan med 

modulansvarlig 

 



 

 3 

Ad.7. Ansøgninger fra studerende - Ansøgning om dispensation: Ansøgning godkendes 

Ad.8. Høring om indberetningsskema – høringen sendes ud til studienævnsmedlemmerne, som 

senest den 11. februar kan komme med kommentar der sendes til Maria Hansen. 

Ad.9. Erfamøde – Der afholdes erfamøde med Aarhus Universitet og Københavns Universitet den 

28. februar 2013. Medlemmer af studienævnet inviteres til dette møde og skal meddele Maria 

Hansen senest den 15. februar om de kan deltage. 

 
5. Sager til orientering: 

Ad.1. Høring om strategi- og ledelsesgrundlag – Høring sendes til kommentering ved studienævnet, 

som skal indsende svar sendes 13. februar 2013. 

Ad.2. Turnusakkreditering: I 2013 skal uddannelsen turnusakkrediteres. I foråret laves der en 

rapport som sendes til ACE. Til efteråret vil ACE komme på Institutionsbesøg. Efter mødets 

afholdelse er vi fredag den 8. februar blevet orienteret om, at akkrediteringen er udsat. 

 

6. Sager til efterretning: 

Kan ses hos studienævnssekretæren ved henvendelse 

 

7. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er): 

- Godkendelse af læseplan 

- Evaluering 

- Forretningsorden og vedtægter 



 

 4 

- Festligholdelse 

- Tiltag til at få studerende igennem på normeret tid 

- Dispensationsansøgning vedr. spørgeskemaundersøgelse K3, skal den være permanent? 

- Sager til orientering: 

- Turnusakkreditering 

Næste mødedato er mandag den 10. juni 2013 kl. 13.00 og to timer frem. (Der er intet formøde, 

med mindre der indkommer ansøgninger, der skal behandles forud for mødet.  I så fald vil det 

begynde kl. 12.30 for studienævnsformand, næstformand og vicestudieleder.) Lokale meldes ud 

sammen med dagsorden, ca. 1 uge før mødet.  

 

8. Eventuelt:  

Intet 

 

Spørgsmål kan rettes til Studieleder Helle Ploug Hansen eller Studienævnssekretær Maria Hansen. Se 

tidligere referater og mere om studienævnet på hjemmesiden.  

http://www.sdu.dk/ansat/HPHansen
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Kandidat/Sundhedsfaglig_kandidatuddannelse/studienaevn_susuka

