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Referat af mødet i studienævnet for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 

Tirsdag den 17. december 2013, kl. 13.00-15.00 

i Winsløwparken 19, 1. sal lokale 19.11 

_____________ 

Tilstede: Helle Ploug Hansen, Christine Dalgård, Lene Christensen, Mille Nabsen Marwaa (faglig 

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

Afbud: Jan Pedersen 

Helle Ploug Hansen bød vores nye faglige vejleder Mille Nabsen Marwaa velkommen. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser: 
Sager til behandling: Tilføjelse af en orientering fra studerende vedr. praktikforløb 
Sager til orientering: Tilføjelse af ad. 4: valg og ad. 5: orientering om suppleringsuddannelsen 
Eventuelt: Tilføjelse af ad. 1: Specialevejledning 
  

2. Godkendelse af referat fra møde 24-9-2013  

Referatet er godkendt via mail. 

 

3. Sager til behandling: 

Ad. 1. Godkendelse af læseplan på Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelse. Læseplanen 
godkendes med få ændringer 
Godkendelse af læseplan på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Læseplanen godkendes 
med få ændringer. Skemaet til kandidatuddannelsen sendes retur til underviserne med ændringer 
inden det offentliggøres for de studerende. 
 
Ad. 2. Ændring af læringsudbyttemål på modul K4. Læringsudbyttemål i studieordningen under 
kompetencer ”den studerende kvalificeres til at kunne udføre en forskningsprotokol” slettes og de 
studerende udarbejder en skriftlig opgave i stedet for.  
 
Ad.3.  Adgangskrav til Modul K5.  CD foreslog, at adgangskrav til Modul K5 slettes, idet vi optager 
studerende via tompladsordningen. Adgangskravet opretholdes indtil videre. Undervisning og 
eksamen på K5 er tilrettelagt, så progression fra de tidligere moduler opnås. 
 
Ad.4. Ansøgninger fra studerende  
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- Ansøgning om praktikforløb som valgfag – Stud. 1: Ansøgning godkendes 
-  Ansøgning om praktikforløb som valgfag – Stud. 2: Der gives i første gang et afslag på baggrund 
af mangelfuld redegørelse for forløbet og læringsudbyttet  
- Ansøgning om meritoverførelse af fag: Ansøgning godkendes 
- Orientering fra studerende vedr. praktikforløb: Ændring af praktikprojekt godkendes 

Ad.5. Evaluering af modul K1 og K5: Evalueringerne er taget til efterretning. Evalueringerne på 
modul K5 bærer præg af at modulet er nyt. Underviserene vil fremover lægge mere vægt på 
evalueringsdelen som de studerende efterspurgte.   
 

4. Sager til orientering: 

Ad.1. Evt. nedlæggelse af HMS – Punktet udsættes til næste studienævnsmøde  

Ad. 2. Studiefremdriftsreform – CD orienterede kort om studiefremdriftsreformen, den nye SU-
reform bedre igennem uddannelserne – reform af SU-systemet. Den nye reform vil være gældende 
for de studerende der optages pr. 1. september 2014. For allerede indskrevne studerende vil 
reformen først træde i kraft i 2015. Der orienteres løbende om reformen på SDU’s hjemmeside. 
Faglig vejleder inviteres til møde i begyndelsen af det nye år. 

Ad. 3. Delpolitik – Delpolitikkerne er under revision. Studienævnet vil arbejde med de nye politikker 
i 2014, hvor de vil blive taget op 1 af gangen. 

Ad. 4. Valg – Resultatet for valget til studienævnet for det videnskabelige personale og de 
studerende er nu offentliggjort. Vi vil i 2014 byde velkommen til den nye studerende som er valgt 
ind samtidig siger vi tak for indsatsen til Jan Pedersen, som har valgt ikke at genopstille. 

Ad. 5. Orientering om suppleringsuddannelsen – Den Sundhedsfaglige Suppleringsuddannelsen 
udbydes ikke i 2015 men vil blive erstattet af et toningsforløb. Det nye toningsforløb vil være på 15 
ECTS point, hvor af de 10 ECTS bliver ”online undervisning” og de sidste 5 ECTS point bliver ”on 
Campus” hvor undervisningen vil være mere uddannelses specifik. 
 

5. Sager til efterretning: 

Kan ses hos studienævnssekretæren ved henvendelse. 

 

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

- Festligholdelse af færdige kandidater 

- Studiefremdriftsreformen 

Mødedato for 2014: 

Der udsendes en doodle om de nye datoer for 2014 
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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: 
 
Specialevejledning – Der blev på mødet diskuteret, om der er brug for yderligere undervisning i 
synopsis/projektbeskrivelse og speciale v/Helle Ploug Hansen og Christine Dalgård. Studienævnet 
skønner ikke at der er brug for mere vejledning, da man har opfattelsen af at mange studerende 
allerede er godt i gang med at finde vejledere og skrive projektbeskrivelse. 
 

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

