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Emne:  Studienævnsmøde for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, 

Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den 

Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt: Torsdag den 11. oktober 2018, kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted: Mødelokalet Hjernen, WP. 19.3. 

 

Deltagere: Christine Dalgård (CD), Dorte Hvidtjørn (DH), Jeanette Reffstrup 

Christensen (JRC), Carsten Juhl (CJ), Rikke Westergaard Nielsen 

(RWN), Jannie Rasmussen (JR), Sidsel Kjær Krenzen (SKK), suppleant 

Mette Juhl Rothmann (MJR). 

 

Observatør: Faglig vejledere Christina Merete Tvede Madsen (CMTM) og Steffan 

Holst Hansen (SHH). 

 

Afbud fra: Dorthe Boe Danbjørg (DBD), Peter Thinggaard (PT), 

 Jess Rømer Mikkelsen (JRM) - suppleant, Birgitte Juhl (BJ). 

 

   

Referent: Maria Dyrup Hansen (MDH)  

 

 

 

 

 

 

Referat af møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i 
Fysioterapi, Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk syge-
pleje og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  
 



 

 Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer. 
Tilføjelse af bilag 6m til Ad. 4.1. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 13. september 2018 
Referat godkendt på mail. 

 

3. Kvalitetsarbejde 
Ad. 3.1 Evaluering af Sundhedsjura_F18_Fysioterapi – bilag 1 
 De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes.  
 
Action: Uddannelsesleder er i dialog med modulansvarlig omkring kritikpunk-

terne. Der arbejdes videre med problemstillingerne, så der kommer 
noget mere praksisnært undervisning ind på modulet. 

 

Ad. 3.2 Evaluering af Kvalitetsudvikling af Fysioterapi_F18_Fysioterapi – bilag 
2 

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

 
Action: Modulet får ny modulansvarlig næste gang, modulet udbydes. Ud-

dannelsesleder vil drøfte evalueringen med den nye modulansvarlige, 
så problemstillingerne i evalueringen kan inddrages i planlægningen 
af modulet.  

 

Ad. 3.3 Evaluering af Sundhedsteknologi og brugerdreven innova-
tion_F18_Jordemodervidenskab – bilag 3  

 Generelt en positiv evaluering. Studienævnet bemærkede, at de stude-
rende synes, de har fået god feed-back på deres eksamensopgave på 
dette modul. De anførte problemstillinger i evalueringen er taget til ef-
terretning og handleplanen godkendes.  

  

Ad. 3.4 Evaluering af Sundhedsøkonomi_F18_Fælles fag – bilag 8  
  Generelt en positiv evaluering. De nævnte problemstillinger i evalue-

ringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 
  
Action: Studieleder vil kontakte modulansvarlige for at drøfte de nævnte kri-

tikpunkter i evalueringen, herunder opfølgning på summe-opga-
verne. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Side 3 

Ad. 3.5 Evaluering af hele uddannelsen (De5) – bilag 4a, b, c, d, e 
 Universitet har i sensommeren 2018 udsendt en evaluering af hele ud-

dannelsen på alle 5 kandidatuddannelser.  
CD gennemgik evalueringerne, som alle har en meget lav svarprocent. 
Den lave svarprocent kan måske forklares med, at de studerende har 
modtaget evalueringen 1-2 måneder efter de er dimitterede.   
De få studerende, som har svaret, har generelt udtrykt tilfredshed med 
kvaliteten af uddannelsen, men også i disse evalueringer udtrykkes der 
ofte uenighed i udsagnet ’om der er modtaget brugbar feedback’. Eva-
lueringerne er taget til efterretning i studienævnet. 

 

Ad. 3.6 Statusmøder (De5) – bilag 5a, b, c, d, e 
 Der har været afholdt statusmøder på alle 5 kandidatuddannelser.   
 På møderne er der blandet andet drøftet frafald og studietid, og hvor-

dan man får tiltrukket flere ansøgere, dog med udtagelse af Den Sund-
hedsfaglige Kandidatuddannelse som har et stort ansøgertal.  

 Derudover drøftede man på Ergoterapi, Jordemodervidenskab og Fy-
sioterapi ønsket om en erhvervskandidatuddannelse.  
Jordemodervidenskab fik på mødet lov til at fortsætte med at udbyde 
uddannelsen, selvom der ikke kan optages 12 studerende hvert år.  

 

4. Sager til beslutning/drøftelse 

Ad. 4.3 Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 6 
-  Bilag 6a  

Studienævnet godkender dispensation til at lave et tværfagligt spe-
ciale.  

-  Bilag 6b  
Studienævnet godkender dispensation til at lave et tværfagligt spe-
ciale.  

-  Bilag 6c  
Studienævnet godkender særlige prøvevilkår ved tidsbegrænsede 
eksaminer over en times varighed men samtidig under 24 timer på 
baggrund af medsendt dokumentation. 

-  Bilag 6d  
Studienævnet godkender dispensation til ekstraordinært prøvefor-
søg. Denne godkendelse danner ikke præcedens, men er givet på 
baggrund af en individuel afgørelse  

-  Bilag 6e  
Studienævnet godkender dispensation til ekstraordinært prøvefor-
søg. Denne godkendelse danner ikke præcedens, men er givet på 
baggrund af en individuel afgørelse 

 -  Bilag 6f 
Studienævnet godkender dispensation til at bytte valgfag. 

 -  Bilag 6g 
Studienævnet godkender dispensation til at bytte valgfag.  
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 -  Bilag 6h  
Studienævnet godkender dispensation til at blive afmeldt eksamen i 
efteråret 2018. Derudover godkender studienævnet vedlagte stu-
dieplan. 

 -  Bilag 6i  
  Studienævnet godkender dispensation til at blive afmeldt eksamen i 

efteråret 2018 på baggrund af medsendt dokumentation. 

 -  Bilag 6j 
Studienævnet godkender dispensation til at blive afmeldt eksamen i 
efteråret 2018 på baggrund af medsendt dokumentation. 

  -  Bilag 6k  
Studienævnet godkender dispensation til at skrive eksamensopgave 
på engelsk på de ansøgte moduler.  

 -  Bilag 6l 
Studienævnet godkender særlige prøvevilkår ved tidsbegrænsede 
eksaminer på baggrund af medsendt dokumentation. 

 -  Bilag 6m  
  Studienævnet godkender dispensation til at bytte valgfag. 

 

Ad. 4.2 Indstilling af kandidatstuderende til anerkendelse af ekstra-curricu-

lære aktiviteter 

Studienævnet godkender indstilling af kandidatstuderende til delta-

gelse i Fysioterapis talentprogram. De tre studerende er valgt på bag-

grund af deres ansøgninger og efterfølgende interview, hvor der blev 

vist en høj grad af motivation, fokus og præcision.  

  

Ad. 4.3 Studieordningsændring_Fysioterapi (CD) 

Studienævnet godkender læringsmål til modulet Humanistiske forsk-

ningstilgange inden for Sundhedsvidenskab.  

 

 Ad. 4.4 Studieordningsændring_Erhvervskandidatuddannelsen i Klinisk syge-

pleje (CD) 

Studienævnet godkender ny forløbsmodel som betyder, at modulet 

Sundhedsøkonomi flyttes fra 4. semester, 2. kvartal til 2. semester, 2. 

kvartal. 

 

 Ad. 4.5 Kontaktbarhed af undervisere (CD) 

På baggrund af EVAs rapport om veje til at fremme studieintensitet på 

de videregående uddannelser, drøftede Studienævnet kontaktbarhed 

af undervisere. De studerende i studienævnet mener, at underviserne 

er kontaktbare og studienævnet vil derfor ikke arbejde videre med 

dette.  
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5. Sager til orientering: 
Ad. 5.1 Administrative godkendelser i perioden 13. september 2018 – 11. okto-

ber – bilag 7 

Oversigt over alle afgørelser truffet af studienævnet i perioden 13. septem-

ber – 11. oktober 2018.  

 
Action:  Bilaget vil snarest blive uploadet på studienævnets sharepointside 

 

6. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er) den 6. december 2018: 
- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden) 
Behandling af delpolitik 5 – uddannelsens forskningsbasering og videngrund-
lag. 

- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 

- Statusmøder 
 

7. Eventuelt 
CJ deltager i møde med censorkorpset for Folkesundhedsvidenskab og relaterede 
uddannelser den 25. oktober 2018. Her skal de blandt andet drøfte det nye Cen-
sor-IT, så er der nogle kommentar som skal tages med, skal de sendes til CJ sene-
ste den 24. oktober. 

 
 
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

