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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

 

2. Godkendelse af  
referat fra mødet 

den 4. februar 2020 

 

 

3. Kvalitetssikring og -

udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 
a) Diskussion af den centrale og interne studiestartsundersø-

gelse_E19_Fysioterapi – bilag 1a-b 

 

b) Diskussion af den centrale og interne studiestartsundersø-

gelse_E19_Ergoterapi – bilag 2a-b 

 

c) Diskussion af den centrale og interne studiestartsundersø-

gelse_E19_Jordemodervidenskab – bilag 3a-b 

 

d) Diskussion af den centrale og interne studiestartsundersø-

gelse_E19_Klinisk sygepleje – bilag 4a-b 

 

Dagsorden 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 11. marts 2020 kl. 14.15 – 16.45 

Sted  Mødelokalet Hjernen, WP. 19, 3. sal. 

Inviterede  Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Jeanette Reffstrup Chri-

stensen (JRC), Dorte Hvidtjørn (DH), Mette Juhl Rothmann (MJR), 

Lea Cordes (LC-SFK), Jessie Weber Madsen (JWM-Ergoterapi),  

Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP-Fysioterapi). 

Afbud fra   

Dagsorden sendt til 

orientering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Marie Konge Nielsen (SFK) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) 

 

Referent Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 



 

 Side 2 

e) Diskussion af den centrale og interne studiestartsundersø-

gelse_E19_Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse – bi-

lag 5a-b 

 

f) Evaluering af Systematisk reviews og metaanalyser i fysiote-

rapi_E19_Fysioterapi – bilag 6 

 
g) Evaluering af Aktivitetsvidenskab og hverdagslivste-

ori_E19_Ergoterapi – bilag 7 

 
h) Evaluering af Epidemiologi og Biostatistik_E19_Fællesfag – 

bilag 8 

 
i) Evaluering af Avanceret sundhedsøkonomi_E19_Valgfag – 

bilag 9 

 

j) Evaluering af Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forsk-

ning_E19_Valgfag – bilag 10 

 
k) Evaluering af Planlægning og gennemførsel af et epidemiolo-

gisk forskningsprojekt. Epidemiologi, biostatistik og data-

analyse 2_E19_Valgfag – bilag 11 

 

l) Evaluering af Psykometri inden for sundhedsviden-

skab_E19_Valgfag – bilag 12 

  

m) Evaluering af Assessment and rehabilitation of muscle inju-

ries - in relation to sport_E19_Valgfag – bilag 13 

 

n) Evaluering af Narrativ medicin_E19_Valgfag – bilag 14 

 

o) Evaluering af Sundhedsantropologi_E19_Valgfag – bilag 23 

 

p) Evaluering af Tværkulturel kommunikation_E19_Valgfag – bi-

lag 24 

 

q) Evaluering af projektorienteret forløb_E19_Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse – bilag 15 

 

r) Evaluering af projektorienteret forløb_E19_Klinisk sygepleje 

– bilag 16 

 

s) Evaluering af projektorienteret forløb_E19_Jordemodervi-

denskab – bilag 17 

 

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Valgfag (CD) – bilag 18 

- Godkendelse af egne valgfag herunder eventuelle æn-
dringer til fagbeskrivelsen - bilag 18a-d 

- Godkendelse af nye valgfag – bilag 18e-g 

- Forslag til nye valgfag (stud) – bilag 18h 

- Drøftelse af udbuddet af valgfag (stud) – bilag 18i 



 

 Side 3 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

a) Indstilling til ansøgninger – bilag 19 

- Bilag 19a  

- Bilag 19b 

- Bilag 19c 

- Bilag 19d 

6. Orienteringspunkt 

Studieleder: 

 

Studiekoordinator: 

 

 

 

 

a) Åbent hus og foreløbige ansøgertal 

 

 

a) Censorformandskabets årsberetning 2018/2019 – bilag 20 

 

b) Notat om behandling af ansøgninger om afmelding af fag, 

når der er brugt prøveforsøg – bilag 21 

 

c) Administrative godkendelser i perioden 5. februar – 11. marts 

2020 – bilag 22  

Oversigt over alle afgørelser truffet af Studienævnet eller som er 

formands-/administrativt behandlet i perioden 5. februar – 11. 

marts 2020 

 

7. Eventuelt  

 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær  

Maria Dyrup Hansen. 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/cdalgaard
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/medarbejdere/u_og_k

