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Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Mandag den 8. december 2014, kl. 10.00-12.00 

i Winsløwparken 19, 3. sal mødelokale 4.02 

_____________ 

Tilstede: Christine Dalgård, Lene Christiansen, Helle Pilegaard Petersen, Maria Dyrup Hansen 

(referent) 

Afbud: Helle Ploug Hansen, Camilla Svilshave, Mille Nabsen Marwaa (faglig vejleder), Luise 

Hyllekilde Andersen 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelser: 
Sager til eventuelt: Tilføjelse af ad. 6.1: Dialogmøde om studienævnets rolle i arbejdet med 

uddannelseskvalitet (MDH) 
 

2. Godkendelse af referat fra møde 01-10-2014  
Referatet er godkendt via mail.  
 

3. Sager til drøftelse: 
Ad. 3.1.  Implementering af kvalitetspolitikker (delpolitik 8. overgang til job og karriere) – bilag 1. 
CS havde lavet et oplæg om delpolitik 8 og påpegede de væsentligste punkter, som CD orienterede 
om. Der er et punkt om karrieremuligheder fremadrettet, som med fordel kan uddybes yderligere, 
da det kan være interessant for nye studerende. Der afholdes årligt aftagerpanelsmøde med nogle 
af uddannelsens aftagere, som sikrer at der er sammenhæng mellem uddannelsen og praksis. Der 
arbejdes på at skabe større kontakt med aftagerpanelet. I 2011 lå ledighedstal på Den 
Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse på 10%, som er inden for den grænse SDU har på 12%. HPP 
orienterede om et dialogmøde som lige er blevet afholdt af de fagforeninger, som har aftagere fra 
uddannelsen.  

Action: Vi vil reklamere for de dialogmøder som bliver afholdt af fagforeningerne samt 
karrierecentret. CD tager det med til intro og der informeres på bb 
 

Ad. 3.2.  Uddannelsesmesse – bilag 2. Der afholdes kandidatmesse (information til kommende 
studerende) den 18. februar 2015 fra kl. 11-15 og et fyraftensmøde (efteruddannelsesmesse) rettet 
mod professionsbachelorer den 17. marts 2015 fra kl. 15-19. 

Action:  
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 CD (18/2) og HPH (17/3) tager sammen med studerende eller faglig vejleder ud til disse 

messer for at reklamere for Den Sundhedsfaglige uddannelse.  

 MDH skriver ud til de nye medlemmer for at høre om de har mulighed for at deltage. 

 

Ad. 3.3.  Erfa-møde i Århus den 12. marts 2015. CD orienterede om det kommende erfa-møde, 

som afholdes sammen med Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse i Århus og København, hvor 

vi mødes for at udveksle erfaringer på uddannelserne. 

Action: MDH skriver ud til studienævnets medlemmer for at høre, hvem der vil deltage. 

 

Ad. 3.4. Studieguide til modulerne. CD spørger til de nye studieguides, hvordan er de blevet taget i 

mod og skal der evalueres på dem? Der nævnes, at læringsudbyttemålene under hver 

undervisningstime kan forvirre i forhold til de overordnede læringsudbyttemål. 

Action:  

 CD og MDH læser studieguides igennem for at se, om de er ens i opbygning og om 

læringsudbyttemålene skal pilles ud under hver undervisningsdag for ikke at skabe 

unødig forvirring.  

 MDH undersøger mindstekravene til SG angående læringsmål. 

 Ved de næste modulers evaluering stilles spørgsmål, der skal afdække hvorledes de 

studerende oplever studieguiden som arbejdsredskab. 

 

4. Sager til orientering: 

Ad. 4.1 Evaluering af festligholdelse af færdige kandidater. CD orienterede om festligholdelse som 

blev afholdt den 6. november 2014. Der var god tilslutning til arrangementet. Der blev taget 

billeder som kan findes på alumnenetværket.  

 

Ad. 4.2 Ny underviser på modul K3. CD orienterede om, at der er kommet en ny underviser på 

modul K3. Søren Møller fra statistik kommer til at undervise til foråret F15. 

Ad. 4.3 Toningsforløb. Det er besluttet, for optag i 2015 og evt. 2016, at ansøgere med en 
professionsbacheloruddannelse kan optages direkte på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.  
Såfremt der er ansøgeren med en mellemlang videregående sundhedsuddannelse, vil der blive lagt 
vægt på, hvordan ansørne har kvalificeret sig til optag. De udarbejdede podcast, som er blevet lavet 
til toningsforløbet, vil indgå i undervisningen på forskelligvis. (Noget information omkring 
toningsforløbet er fremkommet efter mødets afholdelse) 

Ad. 4.4 Specialeforsvar. Da der nu er en fast afleveringsdato for specialet den 30. juni 2015 for de 
studerende på årgang 2013, vil specialeforsvarerne være placeret i august måned. Primært uge 34 
og 35. 
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Ad. 4.5 Valg af studerende til studienævnet. Der har været afholdt valg på SDU for de kollegiale 
organer (studienævnet). Der er på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse blevet valgt 3 
studerende ind i studienævnet. 1 studerende fra 3. semester og 2 fra 1. semester. På det 
førstkommende møde i det nye år, vil studienævnet blive konstitueret med de nye medlemmer.  

Ad. 4.6 Administrative forhåndsgodkendelser – bilag 3.  Bilag over administrative 
forhåndsgodkendelser foretaget i perioden 1. oktober 2014 – 8. december 2014 er sendt til 
orientering i studienævnet. 

 

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

- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden)  

- Studiefremdriftsreform (fast punkt på dagsorden) 

 

Mødedatoer for 2015: 
Der vil blive sendt en doodle ud med forslag til nye datoer i 2015. De vil snarest blive lagt op på 
studienævnets hjemmeside. Se dog nedenfor. 
 
(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.  
 

6. Eventuelt: 
 
Ad. 6.1 Dialogmøde om studienævnets rolle i arbejdet med uddannelseskvalitet. MDH 
orienterede om at, Uddannelse og Kvalitet har indkaldt studieleder, studienævnsformænd og 
næstformænd til et dialogmøde om studienævnets rolle i arbejdet med uddannelseskvalitet den 4. 
februar 2015. 
 
Action: Der vil blive indkaldt til studienævnsmøde den 2. februar 2015 for at konstituere det nye 
studienævn, så der kan vælges en næstformand, som gerne skal deltage i dialogmødet. MDH 
sender datoen for dialogmødet ud til de nye medlemmer nu, så de er orienterede herom. 
 
 

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

