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Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Onsdag den 30. september 2015, kl. 14.00-16.00 

i Winsløwparken 19, 3. sal mødelokale 4.02 

_____________ 

Tilstede: Christine Dalgård (CD), Lene Christiansen (LC), Niels Christian Hvidt (NCH), Line 

Sørensen (LS), Lisbeth Rye Olsen (LRO), Maria Dyrup Hansen (MDH) (referent) 

Som observatør var: Helle Ploug Hansen (HPH), Faglig vejleder Carina Vistisen (CV) 

Afbud:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 
Sager til godkendelse: Tilføjelse af ad. 5.2: Ansøgning om barselsorlov, bilag 11  
                                           Tilføjelse af ad. 5.3: Ansøgninger om startmerit, bilag 12, 13, 14 og 15   

Tilføjelse af ad. 5.4: Ansøgning om dispensation til at lave en udvidet 
opgave på 2,5 ECTS i stedet for et valgfag, bilag 16 

 Tilføjelse af ad. 5.5: Ansøgning om dispensation, bilag 17 
Sager til orientering: Tilføjelse af ad. 7.8: Studiestart (CD) 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 11-06-2015 
Referat godkendt via mail. CD gør opmærksom på, at der mangler at blive fulgt op på delpolitikker. 
Proceduren bliver fremover, at studienævnsformanden en måned før studienævnsmødet kontakter 
næstformanden for at igangsætte arbejdet med delpolitikkerne. 

 

3. Ændringer af medlemmer i studienævnet 
Ad. 3.1 Velkomst til nyt medlem af studienævnet (CD), bilag 1.  

CD orienterede om, at der på uddannelsen er sket ændringer i studieledelsen.   
Pr. 1. september 2015 er HPH blevet uddannelsesleder for Den Sundhedsfaglige 
Kandidatuddannelse, Kandidatuddannelsen i Klinisk Sygepleje, Ergoterapi og 
Jordemodervidenskab og CD er nu studieleder på Den Sundhedsfaglige 
Kandidatuddannelse. HPH har derfor valgt at træde ud af studienævnet pr. 1. september 
2015, hvorfor suppleant Niels Christian Hvidt indtræder som nyt medlem. CD 
orienterede om, at der pr. 1. oktober 2015 er blevet ansat en ny faglig vejleder Carina 
Vistisen, som også var til stede på mødet. Herefter en kort præsentationsrunde af 
studienævnsmedlemmerne. 

    



2 

 

 

4. Kvalitetsarbejde 
Ad. 4.1 Evaluering – K3-epi/stat (F15), bilag 2a-b. 
  Der afholdes på baggrund af evalueringerne på modul K3 et fælles møde for 
  underviseren på spørgeskemaundersøgeler og underviserne i stataøvelser for 
  at sikre at de studerende kan få hjælp til stata ifm deres spørgeskema. Underviserne i 
   epidemiologi og statistik samt stataøvelser har holdt fælles møde for at sikre mindst 
  muligt overlap og størst muligt sammenhæng mellem disse fagelementer.  
  Handlingsplanerne godkendes af studienævnet. 
 
  Evaluering – K4 (F15), bilag 3. 
  Generelt en god evaluering. De studerende gør opmærksom på, at det har været et 
  tidsmæssigt svært belastet modul, da der har været meget litteratur samt at tiden til 
  eksamen er presset. Studienævnet diskuterede om modulet er for sårbart med kun én 
  underviser.  
Action: 
Studieleder vil kontakte underviseren og forskningslederen for Brugerperspektiver på IST, for at 
gøre opmærksom på Studienævnets bekymring om, at der kun er én underviser til modulets 15 
ECTS-point.  
 

 
5. Sager til godkendelse: 

Ad. 5.1 Godkendelse af revideret notat om specialeregler (CD), bilag 4. 
 Studieledelsen har på baggrund af studiefremdriftsreformen revideret notaterne vedr. 

speciale. I den forbindelse er der lavet et udkast til revideret specialeregler. Der 
diskuteres på mødet, om de studerende skal have mulighed for at gå til gruppeeksamen. 
Holdningen fra studienævnet er, at individuel eksamen skal bevares.   

Action: 
MDH reviderer specialereglerne og lægger dem herefter på hjemmesiden. 

Ad. 5.2 Ansøgning om barselsorlov, bilag 11. Ansøgning godkendes. 

Ad. 5.3 Ansøgninger om startmerit, bilag 12, 13, 14 og 15. Studienævnet vurderede at 
ansøgningerne skulle sendes til faglig vurdering ved underviserne på de modul som det 
drejer sig om.  

Action: 
MDH sender ansøgninger ud til faglig vurdering med deadline den 9. oktober 2015. Studienævnet 
vil herefter få ansøgningerne sammen med de faglige vurderinger til godkendelse via mail. 
 
Ad. 5.4 Ansøgning om dispensation til at skrive en udvidet opgave på 2,5 ECTS i stedet for et 

valgfag, bilag 16. Ansøgningen godkendes. 
Action:  
NCH fremsender kriterier til opgaven. 
 
Ad. 5.5 Ansøgning om udskydelse af indskrivning som specialestuderende, bilag 17. Der gives et 

afslag til den fremsendte ansøgning. Studienævnet kan ikke dispensere for 
indskrivningsperioden, da der ikke foreligger usædvanlige forhold. 
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6. Sager til beslutning/drøftelse: 

Ad. 6.1  Forslag til ændring i regler ved indskrivning som specialestuderende (CD). 
  CD foreslår at der sammen med ansøgningen om indskrivning som specialestuderende, 

fremsendes en fyldestgørende beskrivelse af indholdet i specialet i form af en halv sides 
abstract, for at studieleder kan godkende ansøgningen.  

Action: 
CD og LC fremsender forslag til nye indskrivningspapir som herefter sendes til godkendelse ved 
Studienævnet via mail. 
 
Ad. 6.2  Valgfag – oprettelse af nye valgfag (CD). 
  Valgfagsprocessen har i år været meget turbulent og de studerende har været meget 

frustreret. CD foreslår, at vi fremadrettet på uddannelsen selv udbyder valgfag svarende 
til 15 ECTS point - Projektledelse på 10 ECTS point som allerede er godkendt samt et 
valgfag i brugerperspektiv på 5 ECTS point. Studienævnet diskuterede mulig oprettelse 
af et valgfag i brugerperspektiver. CD nævner muligheden for et selvvalgt emne i stedet 
for valgfag. 

Action: 
CD laver et udkast til selvvalgt emne som kommer til høring via mail. For at sikre, at valgfaget i 
brugerperspektiver bygger ovenpå det nuværende som de studerende har på modul K5, aftales 
der at HPH som ansvarlig for modul K5 skal inddrages i det videre arbejde med valgfaget.  
 
Ad. 6.3 Optagekriterier (CD), bilag 5. 

På baggrund af ansøgningstallet i 2015 har studieledelsen vurderet, at der skal kigges på 
optagelseskriterierne.  

Action: 
Studieleder og uddannelsesleder laver sammen med faglig vejleder et udkast til afsnittet om 
optagelse i studieordningen, som strammes op og sendes til høring via mail. 
 
Ad. 6.4 Studiemiljøundersøgelse (CD). 
   CD orienterede om studiemiljøundersøgelse som samtlige studerende på Syddansk 

Universitet har fået tilsendt i marts 2015. På Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 
var der 28 besvarelser. De generelle kommentar er, at man føler sig isoleret i 
Winsløwparken og der er en høj stressfølelse. Studieledelsen skal på baggrund af 
kommentarer lave en handlingsplan til fakultetet. Studienævnet diskuterede, om der 
kan gøres mere ved det faglige- og sociale miljø. Studienævnet foreslår, at man ved 
introduktion gør de studerende opmærksomme på, at de studerende kan gøre brug af 
faglig vejleder eller studentervejledningen på Campus, såfremt man ikke føler sig tilpas 
på studiet. Studienævnet foreslår ligeledes, at man drøfter studiemiljøundersøgelsen 
med underviserne, så de også bliver opmærksomme på de besvarelser, der er kommet 
ud af undersøgelsen.  

 
 

7. Sager til orientering: 
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Ad. 7.1 Orientering om tvangstilmelding af studerende, bilag 6. 
På grund af studiefremdriftsreformens indførelse skal universitetet sikre, at alle 
studerende er undervisningstilmeldt inden semesterstart. Dette har ikke været muligt at 
leve op til. Juridisk kontor har derfor taget stilling til, om studerende kan søge om 
dispensation fra tilmeldingskravet på baggrund af tvangstilmelding foretaget efter 1. 
september og lavet et notat som uddyber dette. Juridisk kontor vurdere ikke, at de 
studerende kan påberåbe sig ikke at være omfattet af tilmeldingskravet i det de 
studerende har været informeret om tilmeldingskravet og tvangstilmeldingen. 

 
Ad. 7.2 Orientering om reviderede disciplinære regler overfor studerende ved SDU. 
  Rektor har vedtaget reviderede disciplinære regler, som er gældende fra det nye 

studieårs start den 1. september 2015. Regelsættet er tilgængeligt på universitetets 
hjemmeside, se link. 

Action:  
De studerende på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse vil blive orienteret herom på 
Blackboard. Alle underviserne på uddannelsen vil blive orienteret om dette på mail i uge 43. 
 

 Ad. 7.3 Orientering om vejledende retningslinjer for studienævnets arbejde med dispensationer 
og fortolkning af usædvanlige forhold, bilag 7. 
Juridisk kontor har udarbejdet et notat som skal betragtes som et arbejdsredskab til 
studienævnsarbejde.  

 Action: 
 CD beder studienævnsmedlemmerne om at læse notatet. Notatet er lagt på sharepoint i mappen 
 Diverse under Studienævn. 
 
 Ad. 7.4 Orientering om notat vedrørende tværfakultære fag og dispensationer, bilag 8. 

Der er på tværs af fakulteterne udarbejdet et notat med retningslinjerne for, hvilket 
studienævn, der behandler ansøgninger om dispensation, når der er tale om 
tværfakultære fag. 

 Action: 
 CD beder studienævnsmedlemmerne om at læse notatet. Notatet er lagt på sharepoint i mappen 
 Diverse under Studienævn. 
 
 Ad. 7.5 Orientering om afgørelse af klage fra studerende (MDH), bilag 9 
   Fakultetet har modtaget en eksamensklage fra en studerende på modul K3 (foråret 

2015). Klagen har været sendt til udtalelse hos bedømmerne og fakultetet har på 
baggrund af kommentar fra underviserne og den studerende truffet afgørelse om at den 
studerende får medhold i klagen hvad angår at få slettet sit eksamensforsøg. Karakteren 
for eksamen fastholdes. 

 
 Ad. 7.6 Orientering fra erfa-møde den 18. september 2015 (CD). 

CD orienterede kort om erfa-mødet som blev afholdt i Århus. Næste erfa-møde skal 
afholdes på Syddansk Universitet og CD opfordrede studienævnet til at deltage. Datoen 
for næste møde er endnu ikke på plads. SDU er vært. 

 
 Ad. 7.7 Administrative godkendelser i perioden 1. jun. 2015 – 1. okt. 2015 (MDH) – bilag 10.  

Bilag over administrative forhåndsgodkendelser foretaget i perioden 1. juni 2015 – 1. 
oktober 2015 er sendt til orientering i studienævnet. 

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/studiestart/kodeks_alkohol_rusmidler/regler_disciplinaereforanstaltninger
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 Ad. 7.8 Studiestart (CD). 
   CD orienterede om studiestarten. Der var optaget 75 studerende og 64 studerende har 

sagt ja tak til pladsen. CD har modtaget positive tilbagemeldinger fra underviserne på 
modul K1. CD vil den 1. oktober møde op til undervisningen, for at få ”surt og sødt” til 
studielederen. 

 

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

- Evaluering (fast punkt på dagsorden)  

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden) 

- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 

- Hvordan skal evalueringen fremadrettet foregå for at få flere studerende til at evaluere? (CD)  

- Skal studieguides godkendes i studienævnet? (CD) 

 

Mødedatoer for 2015:  
9. december 2015.  
Der vil blive sendt en doodle ud omkring tidspunktet for studienævnsmødet. 
 
(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.  
 

7. Eventuelt 
CV orienterede om, at de studerende efterspørg retningslinjer til skriftlige opgaver. Studieledelsen 
mener ikke, der bør laves retningslinjer til skriftlige opgaver. Der henvises til retningslinjerne i 
studieordningen. 
 

HPH foreslog at studieguides igen bliver godkendt af studienævnet   
Action: 
Det vil komme på som punkt ved næste studienævnsmøde. 

 
Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller Studienævnssekretær Maria 
Dyrup 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/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/Information_til/Studerende_ved_SDU/Din_uddannelse/Kandidat/Sundhedsfaglig_kandidatuddannelse/studienaevn_susuka

