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

Emne: Studienævnsmøde for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Ergo-

terapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sundheds-

faglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt: Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted: Mødelokale 402, wp. 19, 3. 

 

Deltagere: Christine Dalgård (CD), Carsten Juhl (CJ), Jeanette Reffstrup 

Christensen (JRC), Laurine Nilsson (LN), Stinne DeBonneville 

Paskins (SDP), Mette Juul Rothmann (MJR), Dorte Hvidtjørn (DH) 

 

Observatør: Faglig vejleder Mariana Bichuette Cartuliares (MBC), Faglig 

vejleder Sabine Schøn Nielsen (SSN) 

 

Afbud fra: Dorthe Boe Danbjørg (DBD), Ellen Aaggard Nøhr (EAN), Henriette 

Lærke Munk-Hansen (HLM), Susanne April Steffensen (SAS), Grith 

Nørregaard Andersen (GNA) 

 

   

 

Referent: Maria Dyrup Hansen (MDH)  

 

 

 

 

 

 



 

 Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra møde den 14. september 2017 

Referat godkendt på mail. 
 

 
3. Kvalitetsarbejde 

Ad. 3.1   Evaluering af undersøgelse og rehabilitering_E17_Fysioterapi – bi-
lag 1 a-b 

 Kun én har svaret på evalueringen, hvorfor evalueringen ikke giver 
et klart billede af modulet. Evalueringen er taget til efterretning. 

 
Action: Uddannelsesleder kontakter modulansvarlige for at gøre opmærk-

som på, at der skal sættes tid af i den sidste undervisningstime til 
evaluering. 

 

Ad. 3.2        Evaluering af modul 4_F17_Fysioterapi – bilag 2 a-b 
Studienævnet er opmærksom på de angivne problemstillinger i eva-
lueringen. Uddannelsesleder kontakter den modulansvarlig på kvali-
tetsudvikling for sparring og forventninger til modulet. 
Evalueringen er taget til efterretning og handleplan godkendes. 

Action: Uddannelsesleder kontakter modulansvarlige for at drøfte pro-
blemstillingerne, som anføres i evalueringerne. 

 

Ad. 3.3 Statusmøde_SFK – bilag 3 a-b 
Der har den 15. september 2017 været afholdt statusmøde for Den 
Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. På møde blev blandet andet 
drøftet uddannelses frafald og gennemførselstid samt kapacitetstal-
let til optagelse. 

 

Ad. 3.4 Statusmøde_Klinisk sygepleje – bilag 4 a-b 
Der har den 21. september 2017 været afholdt statusmøde for 
Kandidatuddannelsen i Klinisk sygepleje. På mødet blev blandt an-
det drøftet frafaldet på uddannelsen samt strategi for at få budska-
bet ud om, at man kan læse cand. cur på SDU.   
 

Ad. 3.5 Dimittendundersøgelse_Fysioterapi – Bilag 5 a-b 

Der har i august 2017 været sendt en dimittendundersøgelse ud til 
de færdige kandidater på Fysioterapi. Handleplanen er taget til ef-
terretning. 
 
 



 

 Side 3 

 
4. Sager til beslutning/drøftelse 

Ad. 4.1  Udarbejdelse af retningslinjer for ekstra-curriculære  

  aktiviteter på eksamensbeviset (CD) – bilag 10 

  Universitet har fremsendt konkretisering af retningslinjer for aner-

kendelser af ekstra–curriculære aktiviteter på SDU. Der skal igang-

sættes et arbejde med at definere retningslinjer for særlige aktivite-

ter, som kan udmærke studerende på de 5 kandidatuddannelser. 

Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe. 

 

Action:  CJ og LN laver udkast til møde i januar/februar  

 

   

Ad. 4.2 Studiemiljøundersøgelse (CD) 
CD orienterede om, at der er lavet en ny studiemiljøundersøgelse 
som er sendt ud til uddannelseslederne med henblik på at lave 
handleplan. Handleplanerne vil blive drøftet på studienævnsmødet i 
december. Alle fem uddannelser kunne vise en nedgang i de stude-
rendes oplevelse af stress. 
 

 
Ad. 4.3 Forslag til studieordningsændring_Kandidatuddannelsen i  
  Jordemodervidenskab_ eksamensform på modul J4 (DH) 

På modul J4 ønsker man på uddannelsen at ændre eksamensfor-
men fra en skriftlig gruppeopgave til blot at være en skriftlig opga-
ve, hvor de studerende selv må vælge, om de vil skrive i grupper el-
ler individuelt.  

  Studienævnet godkender denne ændring. 
 
   

 Ad. 4.4 Behandling af ansøgninger fra studerende 
- Bilag 6 

Studienævnet godkender udsættelse af tidsfrist for gennemfør-
sel af studiet samt godkender studieplan 

- Bilag 7 
Studienævnet opfordrer til at ansøger bliver på samme studie-
ordningen og godkender samtidig individuelle studieaktiviteter 
på de fag, som er ændret samt dispensation for tidsfrist for 
gennemførsel af studiet. 

- Bilag 11 
Studienævnet godkender udsættelse af specialeaflevering på 
baggrund af medsendt dokumentation.   
  

 

 

 

 



 

 Side 4 

5. Sager til orientering 

Ad. 5.1 Afrapportering af Projekt Internationalisering af  

 uddannelser (CD) 

 CD orienterede kort om den rapport, som er lavet af SDU vedr. in-

ternationalisering af uddannelser på SDU. På De5 oplever man sta-

dig udfordringer med at få studerende til udlandet.   

 

 

Ad. 5.2  Ny censorallokeringssystem – erfaringer (CD)  

  CD orienterede om de erfaringer man på Den Sundhedsfaglige Kan-

didatuddannelse har haft omkring allokeringssystemet. 

CD beder uddannelseslederne om at gå tilbage til modulansvarlige 

og specialevejledere for at bede dem om at være opmærksomme 

på, om de censorer, som bliver allokeret, er fagligt egnet. 

 

 Ad. 5.3 Praksisbeskrivelse – særlige prøvevilkår (MDH) – bilag 8 
  Studienævnet godkender den medsendte beskrivelse omkring prak-

sis for særlige prøvevilkår 
 
 Action: MDH sætter ’Praksis for særlige prøvevilkår’ på studienævnets 

hjemmeside 
 

Ad. 5.4 Administrative godkendelser i perioden 14. 

 September – 26. oktober 2017 (MDH) – Bilag 9 

Oversigt over alle afgørelser truffet af studienævnet i perioden 9. 

juni – 14. september 2017 
   

6. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato den 14. december 2017(er): 
- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 

- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik for studievejledning og studieadministration behand-
les/fremlægges af studerenterepræsentanten for de respektive uddannelser 
på studienævnets møde i december. 

- SMU-undersøgelse drøftelse af handleplan fra studiemiljøundersøgelserne. 

 

7. Eventuelt 

Drøftelse af titel på ergoterapi. Den hedder cand.san og ikke cand.scient.san. 

ifølge bekendtgørelsen. 

     

 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller Studienævns-

sekretær Maria Dyrup Hansen. Se referater og mere om studienævnet på hjemme-

siden. 

http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/cdalgaard
http://www.sdu.dk/ansat/mahansen

