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

Emne: Studienævnsmøde for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi,  

 Ergoterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den  

 Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt: Mandag den 19. marts 2018, kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted: Mødelokale 402, wp. 19.3. 

 

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

Christensen (JRC), Carsten Juhl (CJ), Dorthe Boe Danbjørg (DBD), 

Rikke Westergaard Nielsen (RWN), Birgitte Juhl (BJ), Jannie 

Rasmussen (JR), Sidsel Kjær Krenzen (SKK), Peter Thinggaard (PT) 

fra kl. 15.00, Mette Juel Rothmann (MJR) – suppleant. 

 

Observatør: Faglig vejleder Sabine Schøn Nielsen (SSN), Faglig vejleder Mariana 

Bichuette Cartuliares (MBC), Ellen Nøhr Aaggard. 

 

Afbud fra:  

 

   

Referent: Maria Dyrup Hansen (MDH)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer. 
Tilføjelse af punkterne: 
Ad. 4.4 – bilag 12i 
Ad. 5.4 – orientering om ny uddannelse i fysioterapi på Aalborg Universitet (CJ) 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 5. februar 2018 
Referat godkendt på mail. 

 

3. Kvalitetsarbejde 
Ad. 3.1 Evaluering af Epidemiologi og biostatistik-E17_fællesfag – bilag 1 

Modulet er velevalueret og har fået en meget tilfredsstillende samlet 
evaluering på De5 kandidatuddannelser. Studienævnet drøftede de i 
evalueringen nævnte problemstillinger, herunder strukturen på Black-
board og selve strukturen på modulet samt eksamensopgaven og tiden 
til denne.  

 Studienævnet drøftede at man skal gøre mere ud af at informere de 
studerende om, at de skal benytte sig af tilbuddet TOMIS, da eksa-
mensresultaterne viser at niveauet ved eksamensbesvarelserne er me-
get spredte.  
Handleplanen godkendes herefter og evalueringen er taget til efterret-
ning. 

    
Ad. 3.2 Evaluering af Psykometri_E17_Valgfag – bilag 2 
 Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

 
Ad. 3.3 Evaluering af Brugerinddragelse _E17_Valgfag – bilag 3 
 Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

 
Ad. 3.4 Evaluering af Sundhedsantropologi_E17_Valgfag – bilag 4 
 Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 
 
Ad. 3.5 Evaluering af Narrativ Medicin _E17_Valgfag – bilag 5 
 Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 
  
Ad. 3.6 Evaluering af Planlægning og gennemførsel af et kvantitativt forsk-

ningsprojekt _E17_Valgfag – bilag 6 
Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

 
Ad. 3.7 Evaluering af Projektorienterede forløb_E17_Valgfag_Klinisk syge-

pleje – bilag 7  
Studienævnet bemærkede, at planlægningsfasen er udfordrende for 
de studerende. Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen 
godkendes. 

Action: Uddannelsens praktikrådgiver arbejder videre med problemstillin-
gerne i evalueringen. 
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Ad. 3.8 Evaluering af Projektorienterede forløb_E17_Valgfag_Jordemodervi-

denskab – bilag 8 
 Studienævnet bemærkede, at planlægningsfasen er udfordrende for 

de studerende. Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen 
godkendes. 

Action: Uddannelsens praktikrådgiver arbejder videre med problemstillin-
gerne i evalueringen. 

 
Ad. 3.9 Evaluering af Projektorienterede forløb_E17_Valgfag_Ergoterapi – bi-

lag 9 

 Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen godkendes. 

  
Ad. 3.10 Evaluering af Projektorienterede forløb_E17_Valgfag_Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse – bilag 10 
 Studienævnet bemærkede at planlægningsfasen er udfordrende for de 

studerende. Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen 
godkendes. 

Action: Uddannelsens praktikrådgiver arbejder videre med problemstillin-
gerne i evalueringen. 

 
 

4. Sager til beslutning/drøftelse 
Ad. 4.1 Valgfag (CD) – bilag 11 (bilag 11.1-11.18) 

- Godkendelse af egne valgfag 
Studienævnet godkendte de i bilag 11 angivne valgfag og disse ud-
bydes i efteråret 2018. Studienævnet besluttede dog, at valgfaget 
Spørgeskemaundersøgelser ikke udbydes, da modulet/læringsmå-
lene for modulet har en del overlap med valgfaget Psykometri, som 
tidligere har været udbudt på uddannelserne og som er blevet eva-
lueret godt.  

Studienævnet besluttede ligeledes at udbyde alle de i bilag 11 an-
givne valgfag som uddannelserne tidligere har haft udbudt. Disse 
valgfag udbydes igen i efteråret 2018. 

Action: Studieleder kontakter de modulansvarlige på valgfagene omkring stu-
dienævnets beslutning om valgfaget udbydes i efteråret 2018. 

 
- Godkendelse af valgfag ved SDU  

Studienævnet godkendte valgfaget Palliation, som udbydes af Ma-

steruddannelsen i Rehabilitering. 
 

- Tidsmæssig placering af valgfag 
Studienævnet drøftede placeringen af valgfag, da Studienævnet har 
besluttet at udbyde 16 valgfag, som skal udbydes og placeres på 3. 
semester.  
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Studienævnet besluttede, at undervisningen på valgfagene så vidt 
muligt, skal placeres fra kl. 10.15 – 14.00, og at nogle valgfag derfor 
må placeres samtidig.  

 
Ad. 4.2 Eksamen på projektorienterede forløb (DBD) 

Studienævnet drøftede, om kravene til eksamensopgavens indhold på 
projektorienterede forløb skal ændres og eventuelt reducere antal si-
der.  
Studienævnet besluttede at formulere rammerne og eksamenskravene 
til eksamensopgaven anderledes, så de fremstår tydeligere for de stu-
derende og samtidig se på omfanget af antal sider, der skal afleveres.  

Action: Der nedsættes en arbejdsgruppe (CD og DBD), som udarbejder en ny 
formulering af rammerne og kravene til eksamensopgaven.  

- Herunder forskel på 10 og 15 ECTS point (DH) 
Studienævnet drøftede forskellen i omfanget af arbejdstimer og om-
fanget af eksamensopgaven ved projektorienterede forløb på hen-
holdsvis 10 og 15 ECTS point.  
CD gjorde opmærksom på, at man på Den Sundhedsfaglige Kandidat-
uddannelse allerede nu har godkendt projektorienterede forløb på 
henholdsvis 10 og 15 ECTS point og at omfanget af arbejdstimer og ek-
samensopgaven reduceres tilsvarende, hvis man laver projektoriente-
rede forløb på 10 ECTS point.  
  

Ad. 4.3 Dimission (DH)  
Studienævnet drøftede formen på dimissionen som afholdes fælles for 
alle 5 kandidatuddannelser, herunder receptionen efter den officielle 
dimission.   

Action: Det blev besluttet, at der nedsættes et udvalg som kigger på om der 
evt. skal/kan ændres på formen af dimission. Der afventes besked fra 
fakultetet om deres ønsker til fremtidig afvikling af dimission. 

 
Ad. 4.4 Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 12 

- Bilag 12a 
Studienævnet godkendte udsættelse af specialeaflevering på bag-
grund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 12b 
Studienævnet godkendte udsættelse af specialeaflevering på bag-
grund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 12c 
Studienævnet giver i første omgang afslag til at ændre specialets 
omgang til 45 ECTS point. Studienævnet ønsker en udtalelse fra 
specialevejleder før studienævnet kan godkende ansøgningen. 

- Bilag 12d 
Studienævnet giver i første omgang afslag til at ændre specialets 
omgang til 45 ECTS point. Studienævnet ønsker en udtalelse fra 
specialevejleder før studienævnet kan godkende ansøgningen. 
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- Bilag 12e 
Studienævnet godkendte dispensation til at bliver overflyttet til ny 
studieordning samt en individuel studieplan på baggrund af med-
sendt dokumentation. 

- Bilag 12f 
Studienævnet godkendte en ekstraordinær omprøve samt udsæt-
telse af specialeperiode og afleveringsfristen på specialet på bag-
grund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 12g 
Studienævnet godkendte dispensation til at blive afmeldt eksamen 
samt udsættelse af specialeperiode og afleveringsfristen på specia-
let på baggrund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 12h 
Studienævnet godkendte dispensation for prøveformen på modulet 
Humanistiske forskningstilgange. 

-  Bilag 12i 
Studienævnet godkendte udsættelse af specialeperiode og afleve-
ringsfristen på speciale såfremt der fremsendes dokumentation . 

 

5. Sager til orientering: 
Ad. 5.1 Foreløbige ansøgertal (CD)  
 Ansøgertallet på de 5 kandidatuddannelser er næsten som tidligere år, 

om end lidt lavere. Den nye erhvervskandidatuddannelse i Klinisk syge-
pleje, som optager 10 studerende, har modtaget 37 ansøgninger. 

 
Ad. 5.2 Eksamensuregelmæssigheder (CD) 

 CD orienterede om, at to studerende er blevet indberettet til rektor på 
baggrund af mistanke om plagiering af eksamensopgave. De stude-
rende har modtaget en skriftlig advarsel. Derudover har de brugt et ek-
samensforsøg og skal til re-eksamen i januar 2019. 
 

Ad. 5.3 Administrative godkendelser i perioden 5. februar 2018 – 19. marts 
2018 (MDH) – bilag 13 
Oversigt over alle afgørelser truffet af studienævnet i perioden 5. fe-
bruar 2018 - 19. marts 2018. 
 

Ad. 5.4 Orientering om ny kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi 
på Aalborg Universitet (CJ) 
CJ orienterede om, at Aalborg Universitet netop har fået godkendt en 
ny kandidatuddannelse i muskuloskeletal fysioterapi. CJ forventer, at 
det ikke vil få betydning for ansøgertallet til Kandidatuddannelsen i Fy-
sioterapi på SDU, da der kun er 1-2 ansøgere på uddannelsen som 
kommer fra Region Nord. 
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6. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er): 

- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik for studiemiljø  

- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 
 

7. Eventuelt 
 

 

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

