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Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Onsdag den 12. februar 2014, kl. 10.00-12.00 

i Winsløwparken 19, 3. sal mødelokale 4.32 

_____________ 

Tilstede: Helle Ploug Hansen, Christine Dalgård, Lene Christensen, Camilla Svilshave, Luise 

Hyllekilde Andersen, Helle Pilegaard Petersen, Mille Nabsen Marwaa (faglig vejleder), Maria 

Hansen (referent) 

Afbud:  

1. Konstituering af studienævn 

Helle Ploug Hansen bød velkommen. Valg af formand Christine Dalgård og Næstformand Camilla  
Svilshave. Valg af valgfags-/meritudvalg Lene Christiansen og Luise Hyllekilde Andersen. Det nye 
medlem af studienævnet Helle Pilegaard Petersen fik uddelt forretningsorden; såfremt der er 
kommentar til den tages de med ved næste studienævnsmøde. De studerende opfordres til at finde 
suppleanter. 
 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser: 
Konstituering af studienævn flyttes op til pkt. 1 
Sager til behandling: Tilføjelse til ad. 5: Ansøgning om 5. gangs dispensation 

Tilføjelse af ad. 6: Evaluering modul K2 
Sager til orientering: Tilføjelse af ad. 2: Erfamøde 

Tilføjelse af ad. 3: Toningsforløb 
Tilføjelse af ad. 4: Orientering om delpolitikker  

  

3. Godkendelse af referat fra møde 17-12-2013  

Referatet er godkendt via mail. 

 

4. Sager til behandling: 

Ad. 1. Konstituering af studienævn. Er flyttet op til pkt. 1 
Ad. 2. Web-undervisning. Søren Bech fra Uddannelse og Kvalitet orienterede om mulighederne ved 
streaming af undervisning, dvs udsendelse af undervisningen via fx Adobe Connect, Skype eller 
andre streaming tjenester. Fakultetet har lavet retningslinjer herfor og det er op til den enkelte 
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underviser, om de vil bruge dette ligesom de selv kan bestemme om deres undervisning må 
optages. 
 
Ad.3.  Høring om ’Principper for Studiestart’. Studienævnet havde ingen kommentar, hvilket 
meddeles U&K.  
 
Ad.4. Festligholdelse af færdige kandidater. CD og MHA laver udkast til budget, som skal 
godkendes af fakultetet. Der udsendes en doodle om forslag til dato i november 2014 for 
festligholdelsen. Program for dagen diskuteres til næste møde. 
 
Ad.5. Ansøgninger fra studerende  
- Ansøgning om merit for suppleringsuddannelsen: Ansøgning godkendes 
-  Ansøgning om 5. gangs dispensation: Ansøgningen godkendes  
 
Ad.6. Evaluering af modul K2. I handleplanen angives, at studerende giver udtryk for, at der er 
ulige vægtning mellem etik og videnssociologi i eksamensopgaven. Studienævnet kontakter den 
modulansvarlige / kerneunderviserne med henblik på opfølgning på handlingsplanen. 
 
 

5. Sager til orientering: 

Ad.1. Studiefremdriftsreform. Helle Gad fra Uddannelse og Kvalitet orienterede om 
studiefremdriftsreformen, som for nye og nuværende studerende på kandidatuddannelserne vil 
være gældende fra 1. september 2015. Der orienteres løbende om reformen på SDU’s hjemmeside. 
Reformen medfører, at der skal ske ændringer i studieordningen. Studienævnet vil løbende blive 
orienteret. 

Ad. 2. Erfamøde. Der afholdes erfamøde for cand.scient.san uddannelserne ved Københavns 
Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet den 12. marts 2014. Mødet foregår denne 
gang på Københavns Universitet. MHA sender dagsorden videre til studienævnet. HPH, CS, LHA og 
MHA deltager ved mødet fra studienævnet. MHA sender en forespørgsel ud til dem, der skal 
deltage om fælles transport til og fra mødet. 

Ad. 3. Toningsforløb. Der er ved at blive lavet podcast, som skal bruges på toningsforløbet, der skal 
erstatte den nuværende suppleringsuddannelse.  

Ad. 4. Delpolitik – CD orienterede om de nye delpolitikker. Det vil fremover være næstformanden 
som skal præsentere delpolitikkerne på studienævnsmøderne. Studienævnet vil arbejde med de 
nye politikker i 2014, hvor de vil blive taget op 1 af gangen. 
 

6. Sager til efterretning: 

Kan ses hos studienævnssekretæren ved henvendelse. 

 

7. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er): 
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- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden) 

- Læseplan/studyguide – efteråret 2014 

- Spørgsmål til forretningsorden 

- Festligholdelse af færdige kandidater/nedsættelse af arbejdsgruppe 

- Orientering fra erfamødet 

- Studiefremdriftsreformen 

Mødedato for 2014: 

Der udsendes en doodle om nye datoer for juni og september 

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

8. Eventuelt: 
 
Intet 
 
 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller Studienævnssekretær Maria Hansen. 

Se tidligere referater og mere om studienævnet på hjemmesiden.  

http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/cdalgaard
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Kandidat/Sundhedsfaglig_kandidatuddannelse/studienaevn_susuka

