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

Dato og tidspunkt

Den 4. februar 2020 kl. 14.15 – 16.15

Sted

Lokale 19.06, WP. 19, st.

Til stede

Christine Dalgård (CD), Jeanette Reffstrup Christensen (JRC),
Mette Juhl Rothmann (MJR – deltog via skype), Julie Lindegaard
Hartmann-Pedersen (JLHP-fysioterapi), Lea Cordes (LC-SFK), Jessie Weber Madsen (JWM-Ergoterapi)

Afbud fra

Dorte Hvidtjørn (DH), Carsten Juhl (CJ)

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. Konstituering af
studienævnet for
2020

mahansen@health.sdu.dk
T 6550 3874

Studienævnsformand Christine Dalgård bød velkommen og orienterede om studienævnets arbejde. Efter kampvalg blev Lea
Cordes, repræsentant for Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse valgt som næstformand.

2. Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra mødet den
12. december 2019

Referat godkendt på mail

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

4. Kvalitetssikring og a) Behandling af kvalitetspolitik – Dimittendundersøgelse – bilag 1a-e
-udvikling af uddanDer foreligger dimittendundersøgelser fra efteråret 2019.
nelse og undervisStudienævnet bemærker, at dimittenderne på alle 5 uddannelser
ning (§ 18, stk. 4, nr
generelt er tilfredse. De færdige kandidater finder i høj grad, at de
1)
har fået de kompetencer, som de skal bruge og der er få arbejdsløse.
Studienævnet bemærker, at en meget høj andel kommenterer, at
de ikke var bekendte med muligheden for individuel karrierevejledning. Uddannelserne vil derfor gøre dette mere synligt undervejs i uddannelsen samt på uddannelsernes hjemmeside.
Studienævnet bemærker, at dimittenderne på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi efterspørger et fokus på, at uddannelsen også
kan bruges til andet end forskning.
Handleplanerne på ergoterapi, jordemodervidenskab, klinisk sygepleje og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse blev godkendt.
Action: Studieleder drøfter med uddannelsesleder om en
synliggørelse af, at der er andre veje en forskervejen kan
indsættes i handleplanen.
Derudover vil fokus på karrierevejledning være et opmærksomhedspunkt på alle 5 uddannelser.
b) Evaluering af Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrundlag og basal informationskompetence_ E19_Fysioterapi – bilag 2
Studienævnet bemærker, at modulet har været udfordret. Det kan
blandt andet skyldes, at der har været mange eksterne undervisere, som ikke har haft kendskab til modulets indbyrdes sammenhænge. Derved er sammenhængen mellem historiedelen og målet for modulet ikke blevet tydelig for de studerende.
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning
og handleplanen godkendes.
Action: Uddannelsesleder vil kontakte den modulansvarlige
for at drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder udfordringen med de mange eksterne undervisere.
c) Evaluering af Reproduktiv Sundhed_E19_Jordemodervidenskab – bilag 3
Generelt en flot evaluering.
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning
og handleplanen godkendes.
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d) Evaluering af Evidensbasering og kvalitetsudvikling af Jordemoderfaglig praksis_E19_Jordemodervidenskab – bilag 4
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning
og handleplanen godkendes.
e) Evaluering af Perspektiver og tilgange_E19_Jordemodervidenskab – bilag 5
Generelt en flot evaluering.
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning
og handleplanen godkendes.
f) Evaluering af Patient og Samfund_E19_Den Sundhedsfaglige
Kandidatuddannelse – bilag 6
Studienævnet bemærker, at udskiftning på underviseresiden har
medført, at modulet har været udfordret på sproget, idet modulansvarlig hverken taler eller forstår dansk. (Er dog i gang med det
påkrævede danskkursus)
Studienævnet anerkender den flotte evaluering men henstiller til,
at undervisningen foregår på dansk, der hvor der i undervisningen kan undervises på dansk.
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning
og handleplanen godkendes.
Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at
drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder ønsket om, at der undervises på dansk, der hvor der i undervisningen er mulighed for det.
g) Ekstern panelsmøde_E19_Klinisk sygepleje – bilag 7
Punktet blev drøftet på studienævnsmødet i december 2019, hvor
handleplanen dog var under udarbejdelse.
Studienævnet har drøftet handleplanen og handleplanen godkendes.
h) Ekstern panelsmøde_E19_Jordemodervidenskabe – bilag 8
Der er afholdt møde med eksterne eksperter på Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab den 5. november 2019.
På mødet var der blandt andet diskussion af branding af uddannelsen og dens mange muligheder, samt om der skulle være
mere onlineundervisning. Derudover efterspurgte eksterne eksperter kompetencer i implementering.
Studienævnet anerkender tiltagene i handleplanen og handleplanen godkendes.
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i) Aftagerpanelsmøde_E19_Jordemodervidenskab – bilag 9
Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab den 5. november 2019.
På mødet var der særligt fokus på PR for uddannelsen i arbejdet
med at øge rekrutteringen af studerende, øget samarbejde med
aftagere, samt ønsket om en erhvervskandidatuddannelse.
Studienævnet anerkender tiltagene i opfølgningsnotatet og opfølgningsnotatet godkendes.

5. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr 5)

a) Ansøgning om studieordningsændring_valgfag_E20 – bilag
10
Studienævnet drøftede forslaget om at ændre eksamensformen
på et valgfag fra en 6 timers skriftlig hjemmeopgave til en 4 timers skriftlig stedprøve.
Studienævnets vurdering er, at der ikke ændres på eksamensformen. Studienævnet begrunder sin vurdering med, at der ikke anføres pædagogiske overvejelser/begrundelser for, hvorfor eksamen skal ændres til en mere ressourcetung eksamen.
Action: MDH sender studienævnets vurdering til modulansvarlig på valgfaget.
b) Ansøgning om studieordningsændring_Patient og Samfund_SFK_E20 – bilag 11
Studienævnet drøftede forslaget om at flytte ekstern censur fra et
modul til et andet modul på uddannelsen, blandt andet begrundet
i det vanskelige ved at finde en censor, som kan bedømme alle
delelementer i eksamensopgaven.
Studienævnet godkender forslaget, som samtidig medfører, at
ekstern censur flyttes fra modulet Patient og Samfund til Evaluering på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse.
Action: MDH opdaterer studieordningerne

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

a) Indstilling til ansøgninger – bilag 12
➢ Bilag 12a
Der gives afslag til ansøgningen om at få en specialehovedvejleder, som ikke er ansat ved SDU.
Bilag 12b
Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af afleveringsfrist på speciale på baggrund af medsendt dokumentation. Dermed gives der ligeledes dispensation for
tidsfristen for gennemførsel af uddannelsen.
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7. Orienteringspunkt
Studieleder:

a) Eksamensklager behandlet på De5 i E19
På modulet Projektledelse er der i efteråret 2019 indkommet en
klage over eksaminationsgrundlaget. Den studerende har fået et
afslag på sin klage.
b) Evaluering af selvvalgt emne
Selvvalgte emner er i efteråret 2019 ikke blevet evalueret, da
man på De5 skal have fundet nogle relevante spørgsmål til evalueringerne samt en anden form for behandling af evalueringerne,
så der sikres bedre anonymitet.
Action: Studieleder samt sekretariatet vil drøfte en mulig løsning, som bliver sendt til godkendelse ved Studienævnet.

Studiekoordinator:

a) Dokumentfalsk
SDU ønsker at nedbringe antallet af sager om dokumentfalsk. På
alle relevante blanketter i SPOC, hvor SDU ser, at studerende
vedhæfter falske dokumenter, er der indsat en tekst, som studerende ser lige inden der sendes. Teksten beskriver at, enhver
form for ændring af dokumenter/lægeerklæringer vil blive betragtet som et brud på SDU’s disciplinære regler og kan føre til bortvisning fra SDU og politianmeldelse.
b) Regler vedr. sygemelding
Der er kommet en ændring i procedurerne for sygemelding til eksamen. Det betyder at, sygdom som konstateres mere en tre
dage før eksamen, nu altid skal via studienævnet og ikke som sygemelding til Uddannelsesjura og Registratur. Denne ændring vil
betyde flere ansøgninger fra studerende i studienævnet som skal
hastebehandles.
c) Administrative godkendelser i perioden 12. december 2019 –
4. februar 2020 – bilag 13
Oversigt over alle afgørelser truffet af Studienævnet eller som er
formands-/administrativt behandlet i perioden 12. december 2019
– 4. februar 2020 findes på studienævnets sharepointside

8. Eventuelt

-

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