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 Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser: 

Ad. 4.3.7 Ansøgning om ekstraordinær omprøve modul KS2 

Ad. 4.4 Valgfag efteråret 2017 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 3. april 2017 
Referat godkendt på mail. 

 
 

3. Kvalitetsarbejde 

Ad. 3.1   Delpolitik om overgang til job og karriere – bilag 1a (Fysioterapi) 
1b (Ergoterapi) 1c (Jordemodervidenskab) 1d (Klinisk Sygepleje) 
1e (Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse)  

 Under gennemgang af delpolitikken omkring ”overgang til job og 
karriere” er det tydeligt, at det ikke er nemt at finde oplysninger 
om karrierevejledning på SDU’s hjemmeside. Det blev besluttet, at 
der på uddannelsernes egne hjemmeside sættes information om 
karrierevejledning på de respektive uddannelser. Der blev ligele-
des besluttet, at de studerende reviderer deres oplæg om delpoli-
tiken og herunder tydeliggør, hvor der mangler oplysninger om-
kring karriere.  

 

Action: MDH kontakter uddannelseslederne på de respektive uddannel-
ser og beder dem om at udforme tekst, der skal sættes på 
hjemmesiden. Teksten kan fx indeholde en beskrivelse af, hvad 
uddannelsen gør for at understøtte de studerende ift karriere-
planlægning- og vejledning og dels indeholde links til de centrale 
muligheder for karrierevejledning. 

 De studerende i studienævnet fremsender deres reviderede op-
læg til MDH. 

 

Ad. 3.2   Evaluering af valgfag_Undersøgelse og rehabilitering af seneska-
der_E16_Fysioterapi - bilag 2 a-b 

 Det tydeliggøres fremover i studieguiden, at valgfaget bedømmes 
efter 7. trins-skalaen. Evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

 
Ad. 3.3        Evaluering af modul K3_F17_SFK – bilag 3 a-b 

 Studienævnet er opmærksom på de angivne problemstillinger 
som er angivet i evalueringen vedr. pensum. Der er dialog med 
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modulansvarlige og underviserne. Evalueringen er taget til efter-
retning og handleplanen godkendes. 

 

Ad. 3.4 Evaluering af modul J2_F17_Ergoterapi – bilag 4 a-b 

 Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

 

Ad. 3.5 Evaluering af modul E1_FE16_SEJ – bilag 5 a-b 

Studieleder tager kontakt til den modulansvarlige for at drøfte 
evalueringen og handleplanen. Evalueringen er taget til efterret-
ning.  
 

Ad. 3.6 Evaluering af modul SF3_SEJ_F17 – bilag 6 a-b 

 Modulet ændrer form i forbindelse med ny studieordning. Evalue-
ringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes.  

  

Ad. 3.7 Evaluering af modul F1_F17_SEJ – bilag 7 a-b 

 De kompetencer, som underviserne i dette modul har, vil fremad-
rettet blive brugt, hvor de er bedst egnet. Evalueringen er taget til 
efterretning og handleplanen godkendes. 

Generelt bliver alle evalueringer på de 5 kandidatuddannelser eva-
lueret lavt på spørgsmålet om feed-back.  

 
Action:  Det skal fremadrettet sikres, at der i alle studieguides står, hvor-

dan der arbejdes med feedback både i undervisningen og efter 
eksamen.  

 
Ad. 3.8 Aftagerpanelsmøder – bilag 8a-b-c-d-e 

  Der er i marts 2017 blevet afholdt aftagerpanelsmøde på Den 
Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Kandidatuddannelsen i 
Fysioterapi. Der var på begge møder en god dialog med aftagerpa-
nelet som kom med inspiration til uddannelserne.   
På Kandidatuddannelsen i Fysioterapi er der bl.a. på baggrund af 
aftagerpanelet etableret et fast forløb/toningsforløb indenfor det 
muskuloskeletale område.  
 
Generelt er der udfordringer med at samle aftagerpanelerne. 
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Ad. 3.9 Statusmøde_Fysioterapi – bilag 9a-b 

 Den 1. juni 2017 blev der afholdt statusmøde for Kandidatuddan-
nelsen i Fysioterapi. Der var en god diskussion med dekan og U&K, 
hvor ansøgerantallet til uddannelsen bl.a. blev drøftet. 

 

4. Sager til beslutning/drøftelse 

Ad. 4.1 SMU (studiemiljøundersøgelse) 

 I foråret 2017 er der gennemført en studiemiljøundersøgelse for 
alle studerende på SDU. Der var generelt en høj besvarelse på alle 
5 kandidatuddannelser. Undersøgelsen og de angivne opmærk-
somhedspunkter blev drøftet.  Generel syntes de studerende på 
de 5 kandidatuddannelser, at der mangler information om faglige 
og sociale arrangementer. Det blev drøftet, om man skulle lave 
noget fælles på tværs af uddannelserne. Yderligere blev diskuteret 
de studerendes høje stressniveau.   

 

Action: To studerende fra Studienævnet meldte sig og vil gerne komme 
med forslag til faglige og sociale arrangementer. 

   
Ad. 4.2 Studiestart/introduktion (CD) 

Det blev drøftet, at uddannelseslederne ved studiestart fortæller 
om studielivet og forsøger at imødegå de studerendes følelse af 
stress blandt andet ved tydelighed i mål. 

Alle uddannelsesledere er i gang med at arrangere studiestart for 
deres egen uddannelse. 

 
Ad. 4.3  Indkomne ansøgninger til behandling 

1.   Ansøgning om dispensation til valgfag på 5 ECTS – bilag 10 

Ansøgningen godkendes og der gives dispensation til at tage et 
projektorienteret forløb på 5 ECTS. Studienævnet gør opmærk-
som på, at denne afgørelse ikke danner præcedens. 

2. Ansøgning om dispensation til ekstraordinær omprøve på 
modul K3 samt dispensation til at tage humanistisk forsk-
ningstilgange inden for sundhedsvidenskab på den nye stu-
dieordning – bilag 11 

 Der gives dispensation til en ekstraordinær omprøve på modul 
K3 og kravene til omprøven vil være ligesom de krav, der var 
gældende til den ordinære omprøve. Studienævnet godkender 
ligeledes den særligt tilrettelagte studieplan. Studienævnet kan 
ikke imødekomme ønsket om en omprøve på modul K3 inden 
sommerferien, da det ikke er praktisk muligt. 
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3. Ansøgning om udsættelse af specialeaflevering – bilag 12 

Ansøgningen godkendes og der fastsættes en ny afleveringsda-
to. 

4. Godkendelse af projektorienteret forløb – bilag 13 

 Ansøgning godkendes. 

5. Godkendelse af projektorienteret forløb – bilag 14 

Der gives et afslag på baggrund af den medsendte praktikplan. 
Den studerende opfordres til at indsende en ny ansøgning med 
en mere detaljeret og beskrivende praktikplan. Den studeren-
de opfordres ligeledes til at tage kontakt til uddannelsens prak-
tikansvarlige for yderligere vejledning. 

6. Godkendelse af projektorienteret forløb – bilag 15 

Der gives et afslag på baggrund af den medsendte praktikplan. 
Den studerende opfordres til at indsende en ny ansøgning med 
en mere detaljeret og beskrivende praktikplan. Den studeren-
de opfordres ligeledes til at tage kontakt til uddannelsens prak-
tikansvarlige for yderligere vejledning. 

7.  Godkendelse af ekstraordinær omprøve på modul KS2.  

Ansøgningen godkendes og der fastsættes en ny afleveringsda-
to i august 2017. Der tilbydes ikke yderligere vejledning og kra-
vene til omprøven vil være ligesom de krav, der var gældende 
til den ordinære omprøve.  

 
 Ad. 4.4 Valgfag efteråret 2017 

Studienævnet besluttede, hvilke valgfag der skal oprettes i efter-
året 2017 på baggrund af undervisningstilmeldingerne. Fem valg-
fag bliver ikke oprettet pga. for få tilmeldte, det drejer sig om valg-
faget: Eksistentielle og åndelige patientindsatser, Tværkulturel kom-

munikation, Bevægelsesanalyse i klinikken og fysioterapeutisk forsk-
ning, Klinimetri, Performing a meta-analysis.  

De studerende på de valgfag, som ikke oprettes bliver tilbudt plads 
på de udbudte valgfag.  
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5. Sager til orientering 
Ad. 5.1 Nye regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende 

ved SDU 

 Rektor har pr. 1. maj 2017 godkendt nye regler om disciplinære 
foranstaltninger over for studerende ved SDU.  

Action:  Link til de nye disciplinær foranstaltninger vil blive lagt på stu-

dienævnets SharePoint side.   

 

Ad. 5.2 Dispensation for regler om førsteårsprøven og regler for senest 

afslutning af uddannelse – bilag 16 

  På baggrund af en afgørelse fra Styrelsen for Forskning og Uddan-

nelse vedr. dispensation for førsteårsprøven har Juridisk Kontor og 

Uddannelsesjuridisk team præciseret dispensationsbestemmel-

serne, der er knyttet til ”Regler om senest gennemførsel af ud-

dannelse” og regler om førsteårsprøven. 

Action:  Link til de nye regler vil blive lagt på studienævnets SharePoint 

side.   

 
Ad. 5.3 Administrative godkendelser i perioden 3.april – 9. juni 2017 – 

Bilag 17 

  Oversigt over alle afgørelser truffet af studienævnet i perioden 3. 
april 2017 – 9. juni 2017 

 

6. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato den 14. september 
2017(er): 
- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden)  

- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 

 

7. Eventuelt 

 

 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller Studie-

nævnssekretær Maria Dyrup Hansen. Se referater og mere om studienævnet på 

hjemmesiden. 
  

 

http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/cdalgaard
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen

