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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer.
Tilføjelse af bilag 9d til punkt 4.2
2. Godkendelse af referat fra møde den 19. marts 2018
Referat godkendt på mail.
3. Kvalitetsarbejde
Ad. 3.1
Delpolitik 3_studiemiljø - bilag 1a-b-c-d-e
Studenterrepræsentanten for hver uddannelse har udarbejdet et oplæg omkring delpolitikken studiemiljø.
Generelt er der en positiv fremgang på alle 5 uddannelser omkring studiemiljøet.
Studienævnet drøftede de generelle opmærksomhedspunkter som de
studerende angav. Studienævnet drøftede om der skal laves flere fælles arrangementer på tværs af alle uddannelserne. Studienævnet var
enige om, at der er hvad der skal være. De studerende bør selv opsøge
de arrangementer som SDU udbyder.
Det blev nævnt, at de tekster som er på SDU’s engelske version af
hjemmesiden også bør være på engelsk i stedet for dansk.
Ad. 3.2

Evaluering af Humanistiske forskningstilgange_F18_fællesfag – bilag 2
Generelt har der på dette modul ikke været stor tilfredshed. Den modulansvarlige har afholdt møder med underviserne og lavet vedhæftede handleplan. Der var stor ros til den modulansvarlige. Evalueringen
er taget til efterretning og handleplanen godkendes

Aktion:

Studieleder kontakter den modulansvarlige og underviserne for at
drøfte og handle på de problemstillinger, som anføres i evalueringen.

Ad. 3.3

Evaluering af Evidensbaseret Fysioterapi_F18_Fysioterapi – bilag 3
Studienævnet bemærkede, at uddannelsen vil skabe et stærkere samarbejde med det kvalitative modul Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsvidenskab for dette modul. Evalueringen er taget til
efterretning og handleplanen godkendes.

Ad. 3.4

Evaluering af Sundhedsjura _E17_Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse og Klinisk sygepleje – bilag 4a-b
Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes.
Næste gang modulet udbydes vil undervisningen deles op uddannelsesspecifikt og ikke være et samlæst hold.

Ad. 3.5

Aftagerpanelsmøder – bilag 5a-b-c
Der er afholdt aftagerpanelsmøde for Kandidatuddannelsen i Fysioterapi den 11. april 2018, Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse den
12. april 2018 og Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje den 17. april
2018.
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Generelt nogle gode møder, hvor uddannelseslederne har fået god
feed-back som de vil arbejde videre med.

4.

Ad. 3.6

Panelmøde for evaluering af Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse med eksterne eksperter – bilag 6
Der er afholdt panelmøde for evaluering af Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse ved eksterne eksperter den 12. december 2017.
Uddannelsen fik en rigtig god feed-back og der var nogle gode drøftelser som studieledelsen på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
kan bruge til at videreudvikle uddannelsen.

Ad. 3.7

Dimittendundersøgelse_Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse –
bilag 7
Der har i februar 2018 været sendt en dimittendundersøgelse ud til de
færdige kandidater på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, der
færdiggjorde uddannelsen i perioden august 2014 – september 2016.
Generelt en god evaluering af uddannelsen. Der er på baggrund af
blandet andet tidligere dimittendundersøgelser indført et obligatorisk
modul i projektledelse, hvilket også efterspørges i denne. Modulet har
første gang undervisning E18. Handleplanen godkendes.

Sager til beslutning/drøftelse
Ad. 4.1
Talentaktiviteter (CD) – bilag 8
Studienævnet drøftede, om der skal stilles krav til, at studerede har
været 1. eller 2. forfatter på publikationer, for at de vil blive anerkendt
som talenter. Studienævnet var enige om, at der ikke skal stilles krav til
at studerende har været enten 1. eller 2. forfatter, men at publikationen skal være peer-reviewed. Studienævnet var ligeledes enige om, at
fastholde minimumskrav til arbejdsindsatsen svarende til et 5 ECTS
kursus. Ligeledes besluttede studienævnet at aktiviteten ”Deltagelse i
faglige aktiviteter som bidrager til opbygning af undervisnings-understøttende aktiviteter (podcast mv).” skal være knyttet til uddannelsesspecifikke aktiviteter og således ikke være fx undervisning på arbejdsplads.
Aktion:

Uddannelsernes notat om talentaktiviteter tilrettes med disse bestemmelser og sættes på hjemmesiderne.
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Ad. 4.2

Indstilling af kandidatstuderende til anerkendelse af ekstra cirriculære aktivitet
- Bilag 9a
Der gives afslag til ansøgningen, idet de anførte 40 timers estimerede timeforbrug på undervisning af fagkolleger ikke tæller som en
særlig talentaktivitet, der bidrager til undervisningsunderstøttende
aktiviteter.
- Bilag 9b
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra cirriculære aktivitet.
- Bilag 9c
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra cirriculære aktivitet.
- Bilag 9d
Studienævnet godkender indstilling til anerkendelse af ekstra cirriculære aktivitet.

Ad. 4.3

Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 10
- Bilag 10a
Studienævnet godkender udsættelse af specialeaflevering på baggrund af medsendt dokumentation.
- Bilag 10b
Studienævnet godkender udsættelse af projektorienteret forløb
samt udsættelse af specialeaflevering på baggrund af medsendt dokumentation.
- Bilag 10c
Studienævnet godkender udsættelse af specialeaflevering på baggrund af medsendt dokumentation.

5.

Sager til orientering:
Ad. 5.1
Arbejdsskadesikring i forbindelse med praktikanter i praktik hos enkeltmandsvirksomheder – bilag 11
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har fremsendt vejledning om arbejdsskadesikring af praktikanter i praktik hos enkeltmandsvirksomheder.
Aktion:

Praktikrådgiverne på projektorienteret forløb gøres opmærksom på
denne vejledning.

Ad. 5.2

Databeskyttelsesforordning - GDPR (CD)
CD orienterede om databeskyttelseforordningen og henstillede til, at
alt personfølsomt data slettes efterfølgende, når der er blevet håndteret studienævnsansøgninger via mails.
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Ad. 5.3

6.

Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er) den 13. september 2018:
Evaluering (fast punkt på dagsorden)
-

7.

Administrative godkendelser i perioden 20. marts 2018 – 23. maj
2018 (MDH) – bilag 12
Oversigt over alle afgørelser truffet af studienævnet i perioden 20.
marts 2018 - 23. maj 2018.

Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden)

Eventuelt
CD orienterede om, at der pr. 1. juni 2018 er ansat to nye faglige vejledere.
Steffan Holst Hansen fra Kandidatuddannelsen i Fysioterapi og Christina Merete
Tvede Madsen fra Kandidatuddannelsen i Ergoterapi.

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