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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 5. februar 2018, kl. 14.15 – 16.15 

 

Sted: Mødelokale 402, wp. 19.3. 

 

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

Christensen (JRC) (på mobil), Mette Juel Rothmann (MJR) – 

suppleant, Rikke Westergaard Nielsen (RWN), Peter Thinggaard 

(PT), Jess Rømer Mikkelsen (JRM) - suppleant. 

 

Observatør: Faglig vejleder Sabine Schøn Nielsen (SSN) 

 

Afbud fra: Carsten Juhl (CJ), Dorthe Boe Danbjørg (DBD), Birgitte Juhl (BJ), 

Jannie Rasmussen (JR), Sidsel Kjær Krenzen (SKK), Faglig vejleder 

Mariana Bichuette Cartuliares (MBC) 

 

   

Referent: Maria Dyrup Hansen (MDH)  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Side 2 

1. Konstituering af studienævn 
Studieleder Christine Dalgård bød velkommen og orienterede om studienævnets 
arbejde. Christine Dalgård blev valgt som studienævnsformand og Rikke Wester-
gaard Nielsen (repræsentant for SFK) som næstformand.  
 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

3. Godkendelse af referat fra møde den 14. december 2017 

Referat godkendt på mail 

 

4. Kvalitetsarbejde 

Ad. 4.1 Med baggrund i SDU’ kvalitetspolitik skal studienævnet hvert år gen-

nemgå delpolitikkerne i en fast turnus. På mødet orienteres om, 

hvilke delpolitikker som skal behandles i 2018 og hvornår de skal 

drøftes på studienævnsmødet – bilag 11 a og bilag 11b 

CD orienterede om baggrunden for SDU’ kvalitetspolitik samt nøgletal.  

 Derudover orienterede CD om, hvilken rolle de studerende i studie-

nævnet har i forbindelse med udarbejdelse af delpolitikker. Det er ble-

vet besluttet, at det er den enkelte studerende for hvert repræsentati-

onsområde, der behandler delpolitikkerne for den specifikke uddan-

nelse. Der nedsættes typisk en arbejdsgruppe bestående af den stude-

rende, formanden, studiekoordinator og uddannelseslederen.  

Action: Det blev besluttet, at delpolitikken om studiemiljø vil blive behandlet 

på mødet i maj 2018 og delpolitikken for uddannelsens forskningsba-

sering og videngrundlag behandles i efteråret 2018. 

 

Ad. 4.2 Evaluering af Bevægeanalyse i klinikken og fysioterapeutisk forskning 

_E17_Valgfag – bilag 1 

 Evalueringen er taget til efterretning og handleplan godkendes. 

Action: Studieleder kontakter den modulansvarlige for at gøre opmærksom 

på, at der skal sættes tid af i den sidste undervisningstime til evalue-

ring, så svarprocenten kan øges. 

 

Ad. 4.3 Evaluering af Systematisk reviews og metaanalyser i fysioterapi_ 

E17_Fysioterapi – bilag 2 

 Studienævnet er enig i modulansvarliges bemærkninger. PT nævner på 

opfordring fra de studerende på dette modul, at de studerende har 

manglet klarhed omkring krav til eksamen (indhold og vægtning). De 

nævnte problemstillinger i evalueringen samt de nævnte problemstil-

linger omkring eksamen er taget til efterretning. Handleplanen godken-

des. 

https://www.sdu.dk/da/Om_SDU/Dokumentation_tal/Uddannelseskvalitet/Kvalitetspolitikken
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Action:  Studieleder kontakter den modulansvarlige for at drøfte de nævnte 

problemstillingerne. 

 

Ad. 4.4 Evaluering af Aktivitetsvidenskab og hverdagslivsteori _E17_Ergote-

rapi – bilag 3 

 JRM nævner, at nogle grupper havde problemer med at få samarbejdet 

med de norske studerende op at stå. Evalueringen er taget til efterret-

ning og handleplanen godkendes. 

Action: Uddannelsesleder arbejder videre med problemstillingerne i evalue-

ringen.   

 

Ad. 4.5 Evaluering af Jordemodervidenskab: Perspektiver og Tilgange 

_E17_Jordemodervidenskab – bilag 4 

 Studienævnet bemærker, at 100% har besvaret evalueringen og modu-

let har fået en god evaluering. Evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

  
5. Sager til beslutning/drøftelse 

Ad. 5.1 Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 5 
- Bilag 5a  

Studienævnet godkender udsættelse af specialeaflevering på bag-
grund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 5b  
Studienævnet giver afslag til ansøgning om dispensation for eksa-
mensform på humanistiske forskningstilgange. Studienævnet vur-
derer, at der ikke foreligger usædvanlige forhold. 

- Bilag 5c  
Studienævnet godkender ansøgning om at skrive speciale på deltid 
samt udsættelse af specialeaflevering på baggrund af medsendt 
dokumentation. 

  

 Ad. 5.2 Retningslinjer for ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset 

(CJ) – bilag 10 

 Universitet har bedt studienævnet om at udarbejde retningslinjer for 

hvilke individuelle ekstra-curriculære talentaktiviteter, der kan føre til 

anerkendelser på eksamensbeviset. CJ og LN har udarbejdet et udkast 

med forslag til hvilke ekstra-curriculære aktiviteter, der på de fem kan-

didatuddannelser kan anerkendes. 

Studienævnet drøftede forslagene og besluttede, at man vil melde ne-

denstående 4 punkter ind til direktionen: 

• Forfatterskab til publikationer i nationale og internationale sund-

hedsvidenskabelige tidsskrifter.  
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• Deltagelse i fag-relevante nationale og internationale konferencer 

med poster eller oral præsentation eller anden aktive deltagelse 

(panel mv). 

• Deltagelse i faglige aktiviteter som bidrager til opbygning af under-

visnings-understøttende aktiviteter (podcast mv). 

• Opnået finaleplads ved Health Tech Innovator. 

 

 
6. Sager til orientering: 

Ad. 6.1 Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og pro-

fessionsbacheloruddannelser – bilag 6 

 Der er kommet information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 

om, at Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser er blevet ændret med virkning fra 11. 

december 2017.  

Action: MDH lægger bilaget på sharepoint 

 

  Ad. 6.2 Bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelserne – bilag 7 

Der er kommet information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 

om, at der er ændret i bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørel-

serne pr. 1. januar 2018. 

 

Action: MDH lægger bilaget på sharepoint 

 

Ad. 6.3 Eksamensbekendtgørelsen – bilag 8 

  Der er kommet information fra Uddannelses- og Forskningsministeriet 

om, at der er ændret i Eksamensbekendtgørelsen vedr. ret til individuel 

udprøvning. Bekendtgørelsen med ovenstående bestemmelse træder i 

kraft den 1. september 2018, og vil være gældende for alle studerende. 

Action: MDH lægger bilaget på sharepoint 

 

Ad. 6.4 Administrative godkendelser i perioden 14. december 2017 – 5. fe-

bruar 2018 (MDH) – bilag 9 

Oversigt over alle afgørelser truffet af studienævnet i perioden 14. de-

cember 2017 – 5. februar 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
7. Punkter til næste møde mandag den 19. marts 2018: 

- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 
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- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 

- Delpolitik (fast punkt på dagsorden)  

- Valgfag 

 

8. Eventuelt 
Studieleder orienterede om, at Klinisk sygepleje pr. 1. september 2018 har fået 
godkendt at udbyde en erhvervsuddannelse. Det betyder, at de studerende som 
optages på denne tager uddannelsen på deltid. De studerende vil indgå i de modu-
ler, som de studerende på den ordinære uddannelse følger. Derudover skal de stu-
derende kunne dokumentere, at de har 25 timers relevant arbejde ved siden af 
deres studie.  

     

 

Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller Studienævnsse-

kretær Maria Dyrup Hansen. Se referater og mere om studienævnet på hjemmesi-

den. 

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

