
 

 

 

7. februar 2019 

 

Jnr. 19/829 

Studienævn for 

Kandidatuddannelserne  

i Fysioterapi, Ergoterapi, 

Jordemodervidenskab, Klinisk 

sygepleje og Den Sundhedsfaglige 

Kandidatuddannelse  

 

Ref: MHA 

 

sn-sundkandidat@health.sdu.dk 

T 65503874 

 

 

Syddansk Universitet 

Campusvej 55 

5230 Odense M 

T +45 6550 1000  

www.sdu.dk 

 

Uddannelse & Kvalitet, 

Sundhedsvidenskab 

 

 

 

 

Emne:  Studienævnsmøde for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, 

Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt: Torsdag den 7. februar 2019, kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted: Mødelokalet Hjernen, WP. 19.3. 

 

Deltagere: Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Mette Juhl Rothmann 

(MJR), Mette Kästner Jacobsen (MKJ), Winnie Poulsen (WP). 

 Dorte Hvidtjørn (DH) deltog via skype. 

 

Afbud fra: Jeanette Reffstrup Christensen (JRC), Jess Rømer Mikkelsen (JRM), 

Peter Thinggaard (PT)  
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Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i 
Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk syge-
pleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  
 



 

 Side 2 

1. Konstituering af studienævn 
Studieleder Christine Dalgård bød velkommen og orienterede om studienævnets 
arbejde.  Mette Kästner Jacobsen, repræsentant for Kandidatuddannelsen i Klinisk 
sygepleje blev valgt som næstformand.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 
Tilføjelse af bilag 12e til punkt 5.1. 
 

3. Godkendelse af referat fra møde den 6. december 2018 
Referat godkendt på mail. 

 
4. Kvalitetsarbejde 

Ad. 4.1 Med baggrund i SDU’ kvalitetspolitik – skal studienævnet hvert år 

gennemgå delpolitikkerne i en fast turnus. På mødet orienteres om, 

hvilke delpolitikker som skal behandles i 2019 og hvornår de skal 

drøftes på studienævnsmødet – bilag 1 

CD orienterede om baggrunden for SDU’ kvalitetspolitik.  

 Derudover orienterede CD om, hvilken rolle de studerende i studie-

nævnet har i forbindelse med udarbejdelse af delpolitikker. Det er ble-

vet besluttet, at det er den enkelte studerende for hvert repræsentati-

onsområde, der behandler delpolitikkerne for den specifikke uddan-

nelse.  

Action:  Det blev besluttet at delpolitik for rekruttering og optagelse behand-

les i maj og at delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk 

kompetenceudvikling behandles i december 2019. MDH sender mate-

riale ud til studenterrepræsentanterne forud for behandlingen af del-

politikkerne. 

 

Ad. 4.2 Evaluering af Perspektiver og tilgange_E18_Jordemodervidenskab – 
bilag 2   
Modulet er generelt blevet godt evalueret.  

 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes.  

 
Ad. 4.3 Evaluering af Projektledelse_E18_Fælles fag – bilag 3 

Evalueringen blev drøftet på studienævnsmødet den 6. december 
2018. Studienævnet drøftede derfor kun handleplanen som efterføl-
gende er fremsendt. 

 Studienævnet godkender handleplanen, da den modulansvarlige har 
beskrevet de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder mængden 
af litteratur. 
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Ad. 4.4 Evaluering af Brugerinddragelse i sundhedspraksis og forsk-
ning_E18_Valgfag – bilag 4 
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. 

 
Ad. 4.5 Evaluering af Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation 

til idræt_E18_Valgfag – bilag 5. 
 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. 

 
Ad. 4.6 Evaluering af Narrativ medicin_E18_Valgfag – bilag 6 
 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. 

 
Ad. 4.7 Evaluering af Avanceret sundhedsøkonomi_E18_Valgfag – bilag 7 
 Meget positiv evaluering. De nævnte problemstillinger i evalueringen 

er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 
 
Ad. 4.8 Evaluering af intern studiestartsundersøgelse_E18_SFK – bilag 8 
 Studienævnet bemærkede, at der er stor tilfredshed med mentorord-

ningen på studiet. De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget 
til efterretning og handleplanen godkendes. 

 
Ad. 4.9 Evaluering af intern studiestartsundersøgelse_E18_JORD – bilag 9 
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
  
Ad. 4.10 Evaluering af intern studiestartsundersøgelse_E18_KS og Erhvervs-

kandidat – bilag 10 
 Generelt positive tilbagemeldinger. Uddannelsesleder vil bruge kom-

mentarerne til planlægning af den kommende studiestart. De nævnte 
problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og handlepla-
nen godkendes. 

  
Ad. 4.11 Aftagerpanelsmøde_Ergoterapi – bilag 11-11a 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde for Kandidatuddannelsen i Ergote-
rapi den 30. november 2018.  

 Det blev på aftagerpanelsmødet blandt andet drøftet, hvordan der kan 
laves mere PR for uddannelsen, så der kommer flere ansøgere, men 
også for at gøre arbejdsgiverne opmærksom på, hvad dimittenderne 
kan efter endt uddannelse. 
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5. Sager til beslutning/drøftelse 
Ad. 5.1 Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 12 

- Bilag 12a – Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af 
afleveringsfrist samt dispensation fra fristen for gennemførsel af 
uddannelsen på baggrund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 12b – Studienævnet besluttede at give afslag til dispensation 
til individuelt studieforløb på baggrund af manglende usædvanlige 
forhold, men besluttede at specialeperioden begynder den 1. marts 
– 1. juli 2019. 

- Bilag 12c – Studienævnet godkendte dispensation til individuel stu-
dieaktivitet samt afmelding af modul. 

- Bilag 12d – Studienævnet giver afslag til dispensation til udsættelse 
af afleveringsfrist på baggrund af medsendt dokumentation. Studie-
nævnet vurderer dog, at ansøgningen reelt drejer sig om en indivi-
duel studieaktivitet, herunder godkendelse af studieplan. På bag-
grund af studienævnets erfaring med, at det kan være vanskeligt at 
skrive speciale samtidig med at følge et stort modul, godkender stu-
dienævnet individuel studieaktivitet og medsendte studieplan. 

- Bilag 12e – Studienævnet godkendte dispensation til individuel stu-
dieaktivitet. Den studerende gøres opmærksom på, at der ikke er 
krav på vejledning i juli måned. 

 

6. Sager til orientering: 
Ad. 6.1 Valgfag (CD)  

CD orienterede om, at der på næste studienævnsmøde skal besluttes 
hvilke valgfag der skal udbydes i efteråret 2019.  
Hvis der er forslag til nye valgfag, skal de sendes til CD forud for mødet.  

 
Ad. 6.2 Eksamensuregelmæssigheder (CD)  

 CD orienterede om, at to studerende er blevet indberettet til juridisk 
kontor på baggrund af mistanke om eksamensuregelmæssigheder. Ud-
dannelsesjuridisk kontor valgte efter partshøring med de studerende, 
ikke at gå videre med indberetning.  
 

Ad. 6.3 Administrative godkendelser i perioden 6. december 2018 – 7. fe-
bruar 2019 – bilag 13 
 Oversigt over alle afgørelser truffet af Studienævnet eller som er for-
mands-/administrativt behandlet i perioden 6. december 2018 – 7. fe-
bruar 2018. 
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7. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er) den 11. marts 2019: 
- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 
- Delpolitik (fast punkt på dagsorden) 
- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 
- Godkendelse af valgfag 

 
8. Eventuelt 

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