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Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Mandag den 10. juni 2013, kl. 13.00-15.00 

i Winsløwparken 19.11, 1. sal 

_____________ 

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

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

Afbud:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 

Sager til behandling: Tilføjelse af to punkter ad. 6a og ad. 6b – re-eksamen modul K4 og S3 og re-
eksamen modul S2. 
  

2. Godkendelse af referat fra møde 7-2-2013  

Referatet er godkendt via mail. 

 

3. Sager til behandling: 

Ad. 1. Ændring af studieordning modul K5 i forhold til titel, læringsudbyttemål og eksamen – Titlen 
på modul K5 ændres til Evaluering, evidens og sundhedsjura. I studieordningens læringsudbyttemål 
vil der blive tilføjet punkter således at Sundhedsjura delen også repræsenteres. Prøveformen 
ændres til en skriftlig individuel eller gruppeopgave inden for evaluering og evidens og en mundtlig 
prøve inden for sundhedsjura. 
 
Ad. 2. Ændring af studieordning modul K2 i forhold til re-eksamen i videnssociologi, filosofi og etik – 
Studieordningen ændres således at re-eksamen i videnssociologi, filosofi og etik ændres fra 
mundtlig omprøve til skriftlig omprøve og den skriftlige opgave skal tage form af reviderede opgave 
i stedet for en ny opgave. 
 
Ad.3. Godkendelse af læseplan – læseplanen godkendes med få ændringer. 
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Ad.4. Spørgsmål til forretningsorden og vedtægter – Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til 
dette. 

Ad.5. Nedsættelse af valgfags/meritudvalg – Lene Christiansen og Jan Pedersen blev valgt. De 

tilsendes de ansøgninger om valgfag som ikke er forhåndsgodkendt når MH modtager dem. 

 

Ad.6. Dispensationsansøgning vedr. spørgeskemaundersøgelse K3, skal den være permanent? – 

Studienævnet godkendte at spørgeskemaundersøgelser på modul K3 evalueres ved en 

gruppeeksamen, dvs. der afleveres en skriftlig gruppeopgave knyttet til spørgeskemadelen. Dette 

skrives ind i studieordningen. 

Ad. 6a Re-eksamen modul K4 og S3 – Det besluttes, at re-eksamen i modul K4 og S3 placeres i 

august måned, dvs. tilbagemelding på ikke bestået opgave og aflevering af reviderede opgave er i 

august måned. 

Ad. 6b Re-eksamen modul S2 – Studienævnet godkendte at der laves 2. re-eksamen i modul S2 i 

indeværende semester, således den studerende har mulighed for at bestå modulet inden optagelse 

på kandidaten. 

Ad.7. Ansøgninger fra studerende  

- Ansøgning om meritoverførsel til ny studieordning: Ansøgning godkendes 

- Ansøgning om meritoverførsel til ny studieordning: Ansøgning godkendes 

- Ansøgning om udsættelse af specialeaflevering: Ansøgning godkendes 

- Ansøgning om praktikforløb som valgfag: Ansøgning godkendes 

- Ansøgning om praktikforløb som valgfag: Ansøgning godkendes 

- Ansøgning om dispensation til aflevering af speciale som artikel: Der gives afslag i henhold til 

specialereglerne på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

- Ansøgning om dispensation til at tage modul K5: Ansøgning godkendes 

Ad.8. Tiltag til at få studerende igennem på normeret tid – Der vil i skemaet for efterårssemestret 
indsættes 2x2 K timer hvor Helle Ploug Hansen og Christine Dalgård vil drøfte synopsis og speciale 
med de studerende.  
 
Ad.9. Praktikordning – Det besluttes, at praktikophold skal være på mindst 7.5 ECTS for at kunne 
blive godkendt. Bedømmelse af opgaverne er placeret hos Christine Dalgård som er praktikrådgiver. 
Da dette af flere årsager ikke på sigt er hensigtsmæssigt, vil der blive arbejdet på at anvende 
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relevante undervisere ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse som vejledere / bedømmere 
af evalueringsrapporterne. 

Ad. 10 Evaluering af modul K2, S1, S2, K3: Evalueringerne er taget til efterretning. Der var både fra 
undervisere og studerende utilfredshed med undervisning af et hold på mere end 60 studerende på 
suppleringsuddannelsen. Når vi ved hvor mange studerende, der starter på kandidatuddannelsen, 
drøfter studieleder og vicestudieleder hvilke muligheder der er for at ændre utilfredshed til 
tilfredshed.  

 

4. Sager til orientering: 

Ad.1. Festligholdelse: MH fremsender budget for sidste gangs arrangement og det vil blive drøftet 
på næste studienævnsmøde. 

Ad.2. Muligheder for samarbejde med udenlandske universiteter: HPH har kontakt med professor 
Per Solvang fra Høgskolen i Oslo, hvor de udbyder en Master i Rehabilitering. Master 
uddannelserne i Norge er i akademisk kompetenceniveau sammenligneligt med 
kandidatuddannelser i Danmark. HPH har aftalt møde i Oslo med Per Solvang i begyndelsen af 
december 2013. Formålet er at drøfte muligheder for at udveksle studerende. 

 

5. Sager til efterretning: 

Kan ses hos studienævnssekretæren ved henvendelse. 

 

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

- Festligholdelse af færdige kandidater 

- Evaluering af modul S3 

- Drøftelse af undervisning i synopsis og speciale 

- Orientering om suppleringsuddannelsen foråret 2014 

Mødedato for efteråret er: 

Tirsdag den 24. september 2013 kl. 14.45 – 16.00 

Der udsendes en doodle om en dato i november 

Onsdag den 18. december 2013 kl. 15.00 – 17.00 med efterfølgende arbejdsmiddag 
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(Der er intet formøde, med mindre der indkommer ansøgninger, der skal behandles forud for 

mødet.  I så fald vil det begynde en halv time før mødet for studienævnsformand, næstformand og 

vicestudieleder.) Lokale meldes ud sammen med dagsorden, ca. 1 uge før mødet.  

 

7. 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

