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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra møde den 

20. oktober 2020 

 

 

Dagsorden blev godkendt med følgende rettelser: 

Punktet 1b udgår og vil blive behandlet på næstkommende studie-

nævnsmøde.  

   

 

 

Referat godkendt på mail den 4. november 2020. 

 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

 

 

 
a) B Behandling af kvalitetspolitik – 8. Delpolitik for overgangen fra 

job til karriere– bilag 1a-e 
Uddannelsernes opfyldelse af delpolitikken samt foreløbig handleplan 
blev gennemgået på baggrund af informationerne i uddannelsesberet-
ningen. 
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 10. december 2020 kl. 14.15 – 16.15 

Sted  Zoom-meeting 

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

stensen (JRC), Christina Prinds (CP), Mette Juhl Rothmann (MJR), 

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

Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP-Fysioterapi), Vilhel-

mine Amalie Lyngbo Henningsen (VALH-Jordemodervidenskab), 

Faglig vejleder Mette Tækker Jensen, Faglig vejleder Kristine 

Zöega Mikkelsen 

 

Afbud fra  Julie Lindegaard Hartmann-Pedersen (JLHP-Fysioterapi) 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere  

Observatør, uddannelsesleder Charlotte Abrahamsen (SFK) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) 

 

Referent Maria Dyrup Hansen 
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Delpolitik 8 for overgangen fra job til karriere blev drøftet. Studienæv-

net bemærker, at alle 5 uddannelser opfylder stort set alle indikatorer i 

overvejende eller i fuldstændig grad. 

 

Studienævnet bemærker, at de studerende ikke benytter karrierevej-

ledningen. For alle 5 uddannelser er der på den enkelte studieside op-

rettet en side omkring ”karrierevejledning under din uddannelse” hvor 

der linkes til SDU karrierevejledning.  

 

Studienævnet diskuterede endvidere muligheden for øget informa-

tion/synliggørelse til de studerende om de muligheder hhv. SDU/RIO 

og egen uddannelse har for karrierevejledning. 

 

Handleplanerne godkendes.  

 

 

b) Evaluering af Projektledelse_E20_Fælles fag – bilag 2 
- Herunder eksamen i projektledelse (LC) – bilag 2a 

Punktet udgår og vil blive behandlet på næstkommende møde. 

 

Action: Studienævnsmedlem Lea Cordes inviteres med til det 

kommende studienævnsmøde, hvor eksamen i projektledelse vil 

blive drøftet sammen med evalueringen.  

 
 
c) Evaluering af Introduktion til fysioterapiens historie_E20_Fysiote-

rapi – bilag 3 
Studienævnet bemærker at der er kommentar om, at modulet peger i 
forskellige retninger. Modulet skal både rumme introduktion og littera-
tursøgning.  
 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 
 
 

d) Evaluering af Aktivitetsbaserede Interventioner_E20_Ergoterapi – 
bilag 4 

De studerende er generelt meget tilfredse med modulet. Studienævnet 

bemærker, at der er kommentar til måden, der gives feed-back på.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Action: Uddannelsesleder har drøftet de nævnte kritikpunkter 

med den modulansvarlige. 

 

 
e) Evaluering af Reproduktiv Sundhed_E20_Jordemodervidenskab 

– bilag 5 

De studerende er generelt tilfredse med modulet, og uddannelsesleder 

beskriver, at de konkrete ændringer, der er foretaget på modulet efter 



 

 Side 3 

sidste evaluering, har virket. Studienævnet bemærker, at der er kom-

mentar om uklarhed omkring pensum til eksamen, da modulet er pla-

ceret skævt i forhold til kvartalet.  

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

Action: Uddannelsesleder vil drøftet de nævnte kritikpunkter med 

den modulansvarlige, herunder uklarhed omkring eksamen.  

 

 
f) Evaluering af Evidensbasering og Kvalitetsudvikling af Jordemo-

derfaglig praksis II_E20_Jordemodervidenskab - bilag 6 

Studienævnet bemærker, at modulet er blevet rigtig flot evalueret.  

 

Handleplanen godkendes. 

 

 
g) Evaluering af Klinisk sygeplejepraksis; Perspektiver og til-

gange_E20_Klinisk sygepleje – bilag 7 
De studerende er generelt tilfredse med modulet.  
 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 
 

h) Evaluering af Sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og 
palliation i klinisk sygepleje_E20_Klinisk sygepleje – bilag 8 
Studienævnet bemærker, at der er kommentarer til det faglige niveau.  
 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 
 

Action: Uddannelsesleder vil drøftet de nævnte kritikpunkter med 

den modulansvarlige, herunder det faglige niveau.  
 

 
i) Evaluering af Patient og samfund_E20_SFK – bilag 9 

Studienævnet bemærker, at der er lavet en meget udførlig handleplan 
hvor der beskrives, hvordan der er blevet arbejdet videre med de kri-
tikpunkter, der var i sidste års evaluering.  
 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

 
j) Evaluering af Evaluering_E20_SFK – bilag 10 

De studerende er generelt tilfredse med modulet. Studienævnet be-

mærker, at der er kommentarer til on-line undervisningen. Der kom-

menteres også på, at underviser ikke vil lægge slides ud inden under-

visningen.  
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De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

 
k) Aftagerpanelsmøde_E20_Jordemodervidenskab – bilag 15 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde på Kandidatuddannelsen i Jordemo-
dervidenskab den 5. november 2020.  
 
På mødet var der særligt fokus på optaget på uddannelsen samt de 
studerendes kompetencer efter endt uddannelse.  
Aftagerne var enige om, at de færdige kandidater fint kan besætte stil-
linger i et bredere felt end det jordemodervidenskabelige – både kom-
munalt, regionalt og statsligt. 
  
Inputskema/handleplan godkendes. 

 

 

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Revideret læringsudbyttemål 

➢ Fysioterapi – bilag 11a 

Studienævnet drøftede de indkommende ændringer til lærings-

udbyttemål på de monofaglige moduler på uddannelsen.  

 

Specialet og modulet sundhedsjura vil blive revideret ved en 

senere proces.  

 

De reviderede læringsmål godkendes med få justeringer.  

 

➢ Ergoterapi – bilag 11b 

Studienævnet drøftede de indkommende ændringer til lærings-

udbyttemål på de monofaglige moduler på uddannelsen.  

 

Specialets læringsmål vil blive revideret ved en senere proces. 

 

De reviderede læringsmål godkendes med få justeringer.  

 

➢ Jordemodervidenskab – bilag 11c 

Studienævnet drøftede de indkommende ændringer til lærings-

udbyttemål på de monofaglige moduler på uddannelsen.  

På modul J1 ønsker man en ændring i omprøven, så den æn-

dres fra en mundtlig omprøve til en skriftlig.  

 

Studienævnet godkender, at omprøven ændres fra mundtlig til 

skriftlig.   

 

Specialets læringsmål vil blive revideret ved en senere proces. 

 

De reviderede læringsmål godkendes med få justeringer.  
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➢ Klinisk sygepleje – bilag 11d 

Studienævnet drøftede de indkommende ændringer til lærings-

udbyttemål på de monofaglige moduler på uddannelsen.  

 

Læringsmål for modulet Sundhedsjura vil blive revideret ved en 

senere proces. 

 

De reviderede læringsmål godkendes. 

 

➢ Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse – bilag 11e 

Studienævnet drøftede de indkommende ændringer til lærings-

udbyttemål på de monofaglige moduler på uddannelsen.  

Studienævnet bemærker, at der er mange læringsmål for mo-

dulet Patient og samfund. 

 

Specialet og modulet sundhedsjura vil blive revideret ved en 

senere proces.  

 

De reviderede læringsmål godkendes med få justeringer.  

 

Action: Studieleder vil drøfte de mange læringsmål med 

den modulansvarlige, herunder om der evt. kan reduceres i 

læringsmål.  

 

➢ Fælles moduler på De5 – bilag 11f    

Studienævnet drøftede de indkommende ændringer til lærings-

udbyttemål på fælles moduler på de 5 uddannelser.  

 

De reviderede læringsmål godkendes. 

 

Generelt er der lavet et flot arbejde med revidering af læringsmål, hvor 

man på alle 5 uddannelser har fjernet mange overflødige ord, så læ-

ringsudbytte står mere klart.  

 

 

b) Godkendelse af studieordning_Erhvervskandidatuddannelsen i 

Fysioterapi 

Studieordningen for erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi er 

godkendt af studienævnet på mail den 16. november 2020. Herefter er 

studieordningen godkendt af dekanen den 1. december 2020.  
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c) Godkendelse af studieordning_Erhvervskandidatuddannelsen i 

Jordemodervidenskab 

Studieordningen for erhvervskandidatuddannelsen i Jordemoderviden-

skab er godkendt af studienævnet på mail den 16. november 2020. 

Herefter er studieordningen godkendt af dekanen den 1. december 

2020.  

 
 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA – bilag 16 

Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger. 

 

Beslutning  

Tilsagn: 
➢ Afmelding af eksamen (3) 

➢ Individuel studieaktivitet/placering af specialeperiode (1) 

➢ Særlige prøvevilkår (1) 

 

Delvis tilsagn: 

➢ Maksimal indskrivningstid (1)  

 

Afslag: 

➢ Prøveform på speciale (3) 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

➢ Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (1) 
➢ Særlige prøvevilkår (1) 

➢ Skift af valgfag efter tilmeldingsfristen (1) 
 

 

 

6. Orienteringspunkt 

Studiekoordinator: 

 

 

a) Valg til studienævnet 

Der har været afholdt valg for studerende til studienævnet for perioden 

1. januar – 31. december 2021. 

Der vælges en studenterrepræsentant for hver uddannelse. Der var 

fredsvalg på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og kampvalg 

på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi. Der var desværre ingen stude-

rende, som stillede op til valget for de tre øvrige uddannelser.  

Der er dog efterfølgende en studerende fra henholdsvis Ergoterapi og 

Jordemodervidenskab, som har henvendt sig for at stille op. 

 

Action: Studiekoordinator sender indstilling til dekanen/ 

rektor om at få de to studerende godkendt til studienævnet. Kli-

nisk Sygepleje forsøger at få studenterrepræsentant fra uddan-

nelsen til at stille op. 
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b) Censorformandskabets årsberetning 2019/20 – bilag 12 
Censorformandsskabet har udsendt årsberetning for 2019/2020. Siden 

sidste rapport er formand Henrik Sælan fratrådt som formand for cen-

sorkorpset. Formandskabet har konstitueret Bent Greve som formand. 

Der er forsat opmærksomhed på, at normerne for censur ikke altid op-

leves som dækkende for det faktiske tidsforbrug.  

Endvidere anføres i rapporten vigtigheden af at anvende både målbe-

skrivelsen samt karakterbekendtgørelsen ved bedømmelse og feed-

back ved mundtlige eksamen. 

 

 

c) Administrative godkendelser i perioden 20. oktober – 10. decem-

ber 2020 – bilag 13 

Oversigt over alle afgørelser truffet af Studienævnet eller som er for-

mands-/administrativt behandlet i perioden 20. oktober – 10. decem-

ber 2020. 

 

 
d) Møderække for studienævnsmøder i 2021 – bilag 14 

Oversigt over planlagte studienævnsmøder i 2021 findes på studie-

nævnets sharepointside. 
 
Action: Studiekoordinator indkalder til møderne i 2021 via out-
look-kalenderen.  

 

 

7. Eventuelt 

  

 

 

a) Der kommenteres på holdtimer i modulet Epidemiologi og Biostatistik. 

Studienævnet udsætter denne diskussion til når evalueringen behand-

les på et af de kommende studienævnsmøder  

 

 

b) Studienævnsformanden takker varmt de studerende, som nu stopper 
i studienævnet, for deres store indsats i arbejdet med blandt andet at 
sikre uddannelsernes kvalitet og at sikre, at studerende inddrages i 

arbejdet med udvikling af uddannelserne. 

  

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

http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen

