Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat
Emne

14. april 2020

Ekstraordinært møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i
Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og
Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Dato og tidspunkt

Den 2. april 2020 kl. 9.00 – 10.00

Sted

Zoom-meeting

Til stede

Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Dorte Hvidtjørn (DH),
Mette Juhl Rothmann (MJR), Jeanette Reffstrup Christensen (JRC),
Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP-fysioterapi), Lea Cordes (LC-SFK), Jessie Weber Madsen (JWM-Ergoterapi)

Referat sendt til orientering til

Faglige vejledere
observatør, uddannelsesleder Marie Konge Nielsen (SFK)

Mødeleder

Studienævnsformand Christine Dalgård (CD)

Referent

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen

Punkter til drøftelser:
1. Dagsorden

2. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr 5)

mahansen@health.sdu.dk
T 6550 3874

Der er ikke fremsendt dagsorden forud for mødet.

Ændring af eksamensform på modulet Sundhedsjura – F20 –
Fysioterapi
På grund af nedlukning af SDU grundet Corona-epidemien besluttede studienævnet, at eksamensformen på modulet Sundhedsjura i foråret 2020 for de studerende på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi ændres fra en mundtlig eksamen med forberedelse til en skriftlig hjemmeopgave.
Action: MDH vil bede om Dekan-godkendelse og herefter
ændre i ODIN. (Dekanen har godkendt ændringen den 7. april
2020 og ODIN er opdateret)

3. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr 4)

Indstilling til ansøgninger
➢ a)
Studienævnet godkendte dispensation til yderligere prøveforsøg på baggrund af fremsendte dokumentation

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

➢

➢

4. Eventuelt

b)
Studienævnet godkendte dispensation til ekstraordinært
prøveforsøg samt udsættelse af specialeperiode
c)
Der gives afslag til ansøgning om særlige prøvevilkår

Praksis ved ansøgninger om udsættelse af længerevarende
eksamensopgaver (specialer) grundet Corona-epidemi.
Studienævnet drøftede de retningslinjer, som er fremsendt af Fakultet vedr. udsættelse af længerevarende opgaver (specialer) i
foråret 2020.
Studienævnet besluttede, at ansøgninger om udsættelse af længerevarende opgaver vil blive behandlet den 4. maj 2020 på et
ekstraordinært møde Dette skyldes, at det først da vurderes muligt
at foretage et realistisk skøn i forhold til omfanget af usædvanlige
forhold og konsekvensen heraf for arbejdet med specialet.
Studienævnet drøftede en praksis for disse ansøgninger og at det
er vigtigt, at der er vedlagt dokumentation for de usædvanlige forhold.

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær
Maria Dyrup Hansen.
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