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 Side 2 

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

Ad. 3.11 Evaluering af modul valgfag_Eksistentielle og åndelige patientind-
satser_E16_SEJ – bilag 18 

Ad. 3.12 Evaluering af modul K2_SFK - bilag 19 

Ad. 3.13 Evaluering af modul SF5_SEJ – bilag 20 

Ad. 4.1 Pkt. 3 – Godkendelse af fagbeskrivelse_valgfag_Fysioterapi - bilag 
16 

Ad. 4.5 Ansøgning om dispensation til ekstraordinær omprøve samt ny 
vejleder – bilag 17 

Ad. 4.6 Ansøgning om dispensation til udsættelse af specialeaflevering – 
bilag 21 

 

2. Godkendelse af referat fra møde den 30. januar 2017 
Referat godkendt på mail. 

 
 

3. Kvalitetsarbejde 

Ad. 3.1   Evaluering af modul KS1_E16_Klinisk sygepleje – bilag 1 a-b 

 De studerende giver udtrykt for et stort arbejdspres på dette mo-
dul. Modul KS1 bliver ændret med den nye studieordning, hvor 
der vil være færre eksaminer. Evaluering er taget til efterretning 
og handleplan blev godkendt. 

 

Ad. 3.2   Evaluering af modul KS4_E16_Klinisk sygepleje – bilag 2 a-b 

 De studerende giver udtrykt for et stort arbejdspres på dette mo-
dul. Uddannelsesleder kontakter den modulansvarlige for at drøf-
te arbejdsbelastningen. Evaluering er taget til efterretning og 
handleplan blev godkendt. 

 

Ad. 3.3        Evaluering af modul E3_E16_Ergoterapi – bilag 3 a-b 

 Uddannelsesleder vil kontakte kommende undervisere på dette 
modul, for at opfordre til at inddrage teoretiske og metodiske 
overvejelser tydeligere i undervisningen. Evalueringen er taget til 
efterretning og handleplanen blev godkendt.  

 

Ad. 3.4 Evaluering af modul 2_E16_Fysioterapi – bilag 4 a-b 

 De studerende giver udtrykt for et stort arbejdspres på dette mo-
dul. Modul 2 bliver ændret med den nye studieordning. Evaluering 
er taget til efterretning og handleplan blev godkendt. 
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Ad. 3.5 Evaluering af modul F1_E16_SEJ – bilag 5 a-b 

Der gives i evalueringen udtryk for, at der er en underviser som 
kan være svær at forstå/forstår ikke dem i holdtimerne. Studiele-
der kontakter den modulansvarlige for at drøfte muligheden for, 
at denne underviser kun bruges ved forelæsningerne. Evaluering 
er taget til efterretning og handleplan godkendes. 

 
Ad. 3.6 Evaluering af valgfag_psykometri_E16_SEJ – bilag 6 a-b 

 Evaluering er taget til efterretning og handleplan godkendes. 
 

Ad. 3.7 Evaluering af valgfag_kvantitativt forskningsprojekt_E16_SEJ – 
bilag 7 a-b 

 Studieleder kontakter modulansvarlige for at bede dem tilrette 
studieguiden, så antal bøger passer med det som skal bruges. Eva-
luering er taget til efterretning og handleplan godkendes. 

 
Ad. 3.8 Evaluering af valgfag_tværkulturel kommunikation_E16_SEJ – bi-

lag 8 a-b 

 Evaluering er taget til efterretning og handleplan godkendes. 

 
Ad. 3.9 Evaluering af valgfag_bevægeanalyse i klinikken_E16_Fysioterapi 

– bilag 9 a-b 

 Kun to har svaret på evalueringen. Studieleder kontakter den mo-
dulansvarlige. Evaluering er taget til efterretning og handleplan 
godkendes. 

 
Ad. 3.10 Evaluering af valgfag_fortællinger om og af patienter, behandlere 

og pårørende_E16_SEJ – bilag 14 a-b 

 De studerende giver udtrykt for en større mængde litteratur end 
der var angivet i studieguiden. Studieleder kontakter den modul-
ansvarlige omkring mængden af litteratur. Evaluering er taget til 
efterretning og handleplan godkendes. 

 
Ad. 3.11 Evaluering af valgfag_eksistentielle og åndelige patientindsat-

ser_E16_SEJ – bilag 18 a-b 

 Evaluering er taget til efterretning og handleplan godkendes. 

 

 

 
Ad. 3.12 Evaluering af modul K2_E16_SFK – bilag 19 a-b 
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De studerende giver udtrykt for manglende sammenhæng og 
struktur i videnssociologi delen. Videnssociologi delen er taget ud 
af modulet i den nye studieordning. Evaluering er taget til efter-
retning og handleplan godkendes. 

 
Ad. 3.13 Evaluering af modul SF5_E16_SEJ – bilag 20 a-b 

 Evaluering er taget til efterretning og handleplan godkendes. 

 

4. Sager til beslutning/drøftelse 

Ad. 4.1 Valgfag (CD) 

- Hvilke valgfag skal udbydes i efteråret 2017 – bilag 15 

Studienævnet godkendte de i bilag 15 angivne valgfag og disse 
udbydes i efteråret 2017. Studienævnet drøftede behovet for et 
valgfag i sundhedsantropologi.  
Studienævnet vil overveje om man næste år skal lave valgfag på 
10 eller 15 ECTS.  

 
 Action: Det blev besluttet at studieleder kontakter modulansvarlige på 

valgfaget klinimetri for at høre, om valgfaget er en overbygning 
på det obligatoriske modul på Kandidatuddannelsen i Fysiotera-
pi. Dette skal i så fald fremgå af fagbeskrivelsen. 

 
- Valgfagsprocedure, herunder maksimum antal deltagere, ud-

vælgelse procedure ved flere deltagere og forhåndsgodken-
delser/praksis 
 

Studienævnet besluttede, at udvælgelsesproceduren ved flere 
deltagere bliver efter først til mølle princippet.  
Studienævnet besluttede, at uddannelseslederen forhåndsgod-
kender valgfag, og at eksterne valgfag skal være sundhedsfagligt 
relevant og på kandidatniveau.  
Derudover besluttede studienævnet, at hvis et eksterne valgfag 
godkendes af en uddannelsesleder, så vil det være gældende for 
alle 5 uddannelser og studiekoordinator kan fremadrettet admini-
strativt behandle disse med orientering til studienævnet efterføl-
gende.  
Studienævnet godkendte alle obligatoriske fag på nedenstående 
uddannelser som valgfag: 

 Kandidatuddannelsen i Fysioterapi, SDU 

 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi, SDU 

 Kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab, SDU 

 Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje, SDU 

 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, SDU 

 Kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed, SDU 
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 Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, SDU 
 

Action: MDH laver et notat om praksis i forbindelse med forhåndsgod-
kendelser som efterfølgende godkendes af studienævnet  og 
herefter lagt på hjemmesiden.  

  
- Godkendelse af fagbeskrivelse__valgfag_Fysioterapi - bilag 16 

Studienævnet vil se læringsmålene for valgfaget før fagbeskrivel-
sen kan godkendes.  

 
 Action: Studieleder kontakter den modulansvarlige. 

 
Ad. 4.2 Maksimum antal anslag i opgaver (DH) 

Studienævnet drøftede problematikken ved at undervisere ikke 
tydeligt kan efterkontrollere opgivne antal i en eksamensopgave, 
når de studerende afleverer en pdf-fil.  
 

Action: MDH/CD undersøger, om det er teknisk muligt at se hvor mange 
anslag, der skrives. Uddannelseslederne kontakter de modulan-
svarlige, som gøres opmærksom på at tjekke antal anslag, som er 
angivet på forsiden samt gør opmærksom på studieordningens § 
5.13.3, hvor der står at hvis omfangsbestemmelserne i studie-
guiden ikke overholdes kan opgaven afvises til bedømmelse. 

 
Ad. 4.3  Introdage (CD) 

Der vil den 1. september blive afholdt en times fælles introduktion 
ved sekretariatet og de faglig vejledere for de studerende som op-
tages på Kandidatuddannelsen i Ergoterapi, Jordemodervidenskab, 
Klinisk sygepleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse den 
1. september 2017. Samme introduktion vil de studerende som 
optages på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi få på Campus, dog 
på et andet tidspunkt. 
Studieleder opfordrer uddannelseslederne til at kigge i studie-
startsundersøgelsen fra 2016, når introduktionen planlægges.   

 
 
 
 
 
 
 

Ad. 4.4 Barsel (betydning for gennemførselstid) (CD) 

Studienævnet drøftede problematikken med den høje gennem-
førselstid på mange af uddannelserne på grund af flere studeren-
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de som har barsel. Barsel tæller med i nøgletallene for gennem-
førselstid.  
 

Action:  MDH laver et særskilt regnskab for de studerende som er på bar-
sel til brug ved bl.a. statusmøderne. 

 

Ad. 4.5 Ansøgning om dispensation til ekstraordinær omprøve samt ny 
vejleder – bilag 17  

 Ansøgningen godkendes og kravene til omprøve vil være ligesom 
de krav, der var gældende til den ordinære omprøve. Den stude-
rende vil få mulighed for at skifte vejleder. 

 

Ad. 4.6 Ansøgning om dispensation til udsættelse af specialeaflevering – 

bilag 21 

 Der gives et afslag til den indsendte ansøgning. Studienævnet kan 

ikke dispensere for udsættelse af specialeafleveringen, da der ikke 

foreligger usædvanlige forhold. 

  

5. Sager til orientering 

Ad. 5.1 Studieordninger gældende pr. 1. september 2017 (MDH) 

 MDH orienterede om, at alle 5 studieordninger gældende pr. 1. 

september 2017 er godkendt af Dekanen og vil blive lagt på 

hjemmesiden. 

 

Ad. 5.2 Afgørelse på Eksamensklage (MDH) 

-  Sagsnummer 17/8353 – Bilag 10 
-  Sagsnummer 17/8424 – Bilag 11 
-  Sagsnummer 17/9776 – Bilag 12 

 
MDH orienterede om, at der på Fakultetet er blevet behandlet 2 
klager på SEJ og 1 klage på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddan-
nelse. Ved alle 3 klager har den studerende få et afslag. 
 
 
 
 
 
 

Ad. 5.3 Ansættelse af faglige vejledere (CD) 

  Der er pr. 13. marts 2017 ansat to faglige vejledere til alle 5 ud-

dannelser. Sabine Schøn Nielsen, som er studerende på Kandidat-

uddannelsen i Klinisk sygepleje og Mariana Bichuette Cartuliares, 
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som er studerende på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. 

CD bød dem begge velkommen.  

 

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

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden)  

- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik for studieadministration og studievejledning  

 

Der fremsendes en doodle med ny møde dato i juni. 

 

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

