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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. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 7. februar 2019 
Referat godkendt på mail. 
 

3. Kvalitetsarbejde 
Ad. 3.1 Evaluering af Epidemiologi og biostatistik _E18_Fælles fag – bilag 1 

Generel flot evaluering, men der er mange kommentarer fra stude-
rende, herunder at det er et hårdt modul, som trækker mange ressour-
cer.  

 Studienævnet drøftede om man til dette modul skal kigge på, om der 
er andre forberedelsestilbud end ”basal matematik og biostatistik”.  

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

Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at drøfte de nævnte 
kritikpunkter i evalueringen, herunder at der ved noget af undervis-
ningen bruges tid på at undervise i noget, som ikke skal bruges for 
denne gruppe studerende.  

 
Ad. 3.2 Evaluering af Sundhedsantropologi_E18_Valgfag – bilag 2 
 Flot evaluering. Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen 

godkendes.  
 
Ad. 3.3 Evaluering af Psykometri_E18_Valgfag – bilag 3 
 Generel god evaluering. Studienævnet bemærker, at der i evalueringen 

efterspørges mere test, som den modulansvarlige allerede har taget 
med i fagbeskrivelsen til næste gang modulet udbydes.  

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

Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at drøfte de nævnte 
kritikpunkter i evalueringen, herunder processen i forbindelse med 
eksamensopgaven. 

 
Ad. 3.4 Evaluering af Evidencebased examination and treatment of the 

Neck_E18_Valgfag – bilag 4 
 Evalueringen bærer præg af, at undervisningen lå samtidig med andre 

fag, hvor prøveform var 80 eller 100%’s tilstedeværelse.  

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

 
 
 
 
 



 

 Side 3 

Ad. 3.5 Evaluering af Epidemiologi, biostatistik og dataanalyse 2_E18_Valgfag 
– bilag 5 

 Generel god evaluering. Studienævnet bemærker, at der er flere kom-
mentar om, at der er meget pres og en hård eksamen på dette modul. 
De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning og 
handleplanen godkendes. 

 
Ad. 3.6 Evaluering af Organisation og ledelse_E18_Valgfag – bilag 6 
 Et populært valgfag med mange studerende. Studienævnet bemærker, 

at der er mange kommentarer omkring arbejdsbyrden. 

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

Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at drøfte de nævnte 
kritikpunkter i evalueringen, herunder, om mængden af litteratur 
svarer til antal ECTS-point. Prøveform er allerede ændret i fagbeskri-
velsen for E19. 

.  
Ad. 3.7 Evaluering af Tværkulturel kommunikation_E18_Valgfag – bilag 7 
 God evaluering. Evalueringen er taget til efterretning og handleplanen 

godkendes. 
 
Ad. 3.8 Evaluering af intern studiestartsundersøgelse_E18_Fysioterapi –  
 bilag 8 
 De studerende efterspørger i evalueringen flere sociale aktiviteter. Ud-

dannelsesleder kommenterer, at uddannelsen ikke har mulighed for at 
tilføje flere sociale aktiviteter.  

 Studienævnet drøftede, om man ved studiestart kan fortælle de stude-
rende om mulighederne for at mødes, evt. ved frokostaftaler med stu-
derende på samme årgang eller ældre årgange samt lave facebook-
grupper som alle årgange kan tilgå, for derved at få noget netværk.  

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

 
 Ad. 3.9 Evaluering af intern studiestartsundersøgelse_E18_Ergoterapi –  
 bilag 9 
 De studerende efterspørger i evalueringen muligheden for tuto-

rer/mentorer til de studerende.  

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

Action: Studieleder vil kontakte uddannelsesleder for at drøfte mulighed for 
brug af tutorer/mentorer på uddannelsen. 

 

 

 



 

 Side 4 

4. Sager til beslutning/drøftelse 
 Ad. 4.1 Behandling af ansøgninger fra studerende – bilag 10 

- Bilag 10a – Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af 
afleveringsfrist samt dispensation fra fristen for gennemførsel af 
uddannelsen på baggrund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 10b – Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af 
afleveringsfrist samt dispensation fra fristen for gennemførsel af 
uddannelsen på baggrund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 10c – Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af 
afleveringsfrist på baggrund af medsendt dokumentation. 

- Bilag 10d – Studienævnet godkendte dispensation fra fristen for 
gennemførsel af uddannelsen på baggrund af medsendt dokumen-
tation.  

- Bilag 10e – Studienævnet godkendte dispensation til at skrive eksa-
mensopgave op engelsk. 

 
Ad. 4.2  Valgfag (CD) – bilag 11 (bilag 11a-11o) 

- Godkendelse af egne valgfag  
 Studienævnet godkendte de i bilag 11 angivne valgfag og disse ud-

bydes i efteråret 2019, såfremt der er nok tilmeldte. 

Action: Studieleder kontakter de modulansvarlige på valgfagene omkring 
studienævnets beslutning om, at valgfaget udbydes i efteråret 
2019. 

 
- Tidsmæssig placering af valgfag 

Studienævnet drøftede placeringen af valgfag, da Studienævnet har 
besluttet at udbyde 15 valgfag, som alle placeres på 3. semester. De 
valgfag som særligt retter sig til fysioterapistuderede, vil blive place-
ret på 1. kvartal. Det er dog få af de kommende valgfag. 

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.  

 

5. Sager til orientering: 
Ad. 5.1 Åbent hus og foreløbige ansøgertal (CD) 

Lidt færre besøgende til åbent husarrangementet den 6. februar 2019 
end sidste år. 

 Ansøgertallet på de 5 kandidatuddannelser er dog næsten som tidli-
gere år, om end lidt lavere for især Kandidatuddannelsen i Fysioterapi. 
Den nye erhvervskandidatuddannelse i Ergoterapi, som optager 15 stu-
derende, har endnu ikke modtaget nogle ansøgninger. Frist for indsen-
delse af ansøgning til denne uddannelse er udvidet til den 15. marts 
2019. 

 



 

 Side 5 

Ad. 5.2 Eksamensuregelmæssigheder (CD) 
CD orienterede om, at to studerende er blevet indberettet til juridisk 
kontor på baggrund af mistanke om eksamensuregelmæssigheder.  

 De studerende har modtaget en skriftlig advarsel. Derudover har de 
brugt et eksamensforsøg og skal til omprøve i januar 2020. 

 
Ad. 5.3 Censorformandskabets årsberetning 2018 – bilag 12 

Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede 
uddannelser har fremsendt årsberetningen for 2018.  

 Der er enkelte kommentarer omkring enkelte eksaminer på de uddan-
nelsesspecifikke moduler. Uddannelseslederne er gjort opmærksomme 
på disse og vil handle på dem, såfremt der er behov for det. 

 Studienævnet bemærker, at flere kommenterer på censornormen i for-
bindelse med speciale, som censorerne mener er for lav i forhold til ar-
bejdsbyrden. Censornormen fastsættes af fakultet og studienævnet 
kan derfor ikke ændre på denne. 

 
6. Punkter til næste dagsorden og næste mødedato(er) den 20. maj 2019: 

- Evaluering (fast punkt på dagsorden) 
- Delpolitik for rekruttering og optagelse 
- Studiefremdriftsreformen (fast punkt på dagsorden) 

 

7. Eventuelt 
 
 
 
Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær 
Maria Dyrup Hansen. 
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