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Punkter til drøftelser: 

a) Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende ændringer: 

Tilføjelse af punkt d) til orienteringspunktet 

b) Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 

11. marts 2019 

Referat godkendt på mail  

c) Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

a) Evaluering af Aktivitetsvidenskab og hverdagslivsteori 

_E18_Ergoterapi – bilag 1 

Generel flot evaluering. Evalueringen bærer præg af, at der har 

været skift af modulansvarlige undervejs. Studienævnet bemær-

ker, at der har været uklarhed i forbindelse med kravene til eksa-

mensopgaven og Journal Club. 

 

Uddannelsesleder og modulansvarlige har drøftet kritikpunkterne 

og taget dem til efterretning.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

 

 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

Dato og tidspunkt  Den 20. maj 2019 kl. 14.15 – 16.15 

Sted  Mødelokalet Hjernen, wp. 19. 3. sal 

Til stede  Christine Dalgård (CD), Jeanette Reffstrup Christensen (JRC), 

Dorte Hvidtjørn (DH), Mette Juhl Rothmann (MJR), Winnie Poulsen 

(WP-SFK), Jess Rømer Mikkelsen (JRM-Ergoterapi),  

Afbud fra  Carsten Juhl (CJ), Mette Kästner Jacobsen (MKJ-Klinisk syge-

pleje), Peter Thinggaard (PT-Fysioterapi) 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Marie Konge Nielsen (SFK) 

Mødeleder  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) 

Referent Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 



 

 Side 2 

b) Evaluering af Evidensbaseret fysioterapi_F19_Fysioterapi – 

bilag 2 

Studienævnet bemærker, at det for de studerende er uklart, om 

alle elementer i læringsmålene er lige vigtige og at der i evalue-

ringen efterspørges mere kvalitativt ind i modulet.  

Der kommer ny modulansvarlig på næste gang modulet udbydes 

og evalueringen vil blive drøftet med den nye moduansvarlige.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

Action: Studieleder vil kontakte uddannelseslederen for at 

drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder læ-

ringsmålene og om der skal mere kvalitativt ind på dette 

modul 

 

c) Evaluering af Systematiske reviews og metaanalyser i fysio-

terapi_E18_Fysioterapi – bilag 3 

Studienævnet bemærker, at de studerende ikke føler sig klædt på 

til modulet og at de studerende mener, at man på modulet starter 

på et for højt niveau. 

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

Action: Studieleder vil kontakte uddannelseslederen for at 

drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder om 

de studerende kan forberedes og introduceres bedre på mo-

dulets forventede niveau. 

 

d) Evaluering af Sundhedsjura_E18_SFK – bilag 4 

Studienævnet bemærker, at der er flere kritikpunkter i evaluerin-

gen, herunder at der er for mange emne i forhold til, at det er et 

modul på 5 ECTS. Det er et meget ressourcetungt modul. Derud-

over skriver de studerende, at der er for mange studerende på 

modulet. 

 

Studienævnet bemærker, at den modulansvarlige i sin handle-

plan ikke har forholdt sig til flere af svarene i den kvantitative del, 

som viser flere kritikpunkter og større utilfredshed blandt de stu-

derende. Handleplanen godkendes derfor ikke i første omgang. 

 

Action: Studieleder vil kontakte den modulansvarlige for at 

drøfte de nævnte kritikpunkter i evalueringen, herunder om 

der er for mange emne til modulet. Derudover vil studieleder 



 

 Side 3 

bede den modulansvarlige om at forholde sig til kritikpunk-

terne i evalueringen. 

 

e) Evaluering af Humanistiske forskningstilgange inden for 

sundhedsvidenskab_F19_Fælles fag – bilag 5 

Studienævnet anerkender, at de studerendes tilfredshed med 

modulet er øget betragteligt i forhold til sidste gang, modulet blev 

afviklet.  

Der har været mange kommentarer fra studerende, herunder at 

holdtimerne har været forskellige og at disse timer ikke har været 

udnyttet til fulde. 

Studienævnet drøftede om det er problematisk, at de studerende 

kommer i nye tværfaglige grupper, da det nævnes i evalueringen, 

fordi mange bruger flere ressourcer på at etablere sig i den nye 

gruppe.  

Modulet skiftede modulansvarlig en måned før modulstart. Næste 

gang modulet udbydes vil der igen komme en ny modulansvarlig 

på. 

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

Action: Studieleder vil drøfte evalueringen og handleplanen 

med den nye modulansvarlige, herunder gruppedannelser 

og eksamensformen.  

 

f) Evaluering af Humanistiske forskningstilgange inden for 

sundhedsvidenskab_F19_Fysioterapi – bilag 6 

Studienævnet bemærker, at de studerende i evalueringen næv-

ner, at pensum har været for stort i forhold til antal ECTS.  

 

Modulet skiftede modulansvarlig en måned før modulstart. Næste 

gang modulet udbydes vil der igen komme en ny modulansvarlig 

på. 

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterretning 

og handleplanen godkendes. 

 

Action: Studieleder vil drøfte evalueringen og handleplanen 

med den nye modulansvarlige, herunder om indhold og pen-

sum er for stort. 

 

 

 

 



 

 Side 4 

g) Evaluering af projektorienteret forløb_E18_Jordemodervi-

denskab – bilag 7 

Kun én har svaret på evalueringen og denne har generelt været 

tilfreds med det projektorienterede forløb. 

 

Handleplanen godkendes. 
 

h) Evaluering af projektorienteret forløb_E18_Ergoterapi –  

bilag 8  

Studienævnet bemærker, at der i evalueringen beskrives, at krav 

til eksamensopgaven ikke har været tydeliggjort 

 

Uddannelsesleder og den praktikansvarlige har drøftet kritikpunk-

terne og taget dem til efterretning.  

 

De nævnte problemstiller i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

i) Evaluering af projektorienteret forløb_E18_Klinisk sygepleje 

– bilag 9 

Studienævnet bemærker, at der i evalueringen beskrives, at krav 

til eksamensopgaven ikke har været tydeliggjort og at kriterierne 

for det projektorienterede forløb har været uklart. 

 

Uddannelsesleder og den praktikansvarlige har drøftet kritikpunk-

terne og taget dem til efterretning.  

 

De nævnte problemstiller i evalueringen er taget til efterretning og 

handleplanen godkendes. 

 

j) Aftagerpanelsmøde_Fysioterapi – bilag 10 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde for Kandidatuddannelsen i  

Fysioterapi den 4. marts 2019.  

 

Det blev på aftagerpanelet blandt andet drøftet, om de stude-

rende manglede nogle bredere kompetencer end de rent faglige 

og forskningsorienterede og om man skulle oprette valgfag in-

denfor fx implementering og sundhedsvæsenets organisering.  

Derudover drøftede aftagerpanelet betydningen af at kunne ud-

byde en Erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi.  
  
 
 
 
 
 



 

 Side 5 

k) Aftagerpanelsmøde_SFK – bilag 11 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde for Den Sundhedsfaglige  

Kandidatuddannelse den 7. marts 2019 

 

På mødet blev det blandt andet drøftet, om der skal etableres fa-

ste aftaler med det private arbejdsmarked, så flere studerende 

kan komme i projektorienteret forløb på det private arbejdsmar-

ked. Endvidere blev diskuteret, om der skal udvikles valgfag in-

den for datadreven beslutningstagen/AI. 
 

l) Aftagerpanelsmøde_Klinisk sygepleje – bilag 12 

Der er afholdt aftagerpanelsmøde for Kandidatuddannelsen i  

Klinisk sygepleje den 14. marts 2019.  

 

På mødet blev det blandet andet drøftet, hvordan man får studie-

liv, arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Det er især van-

skeligt for de studerende på erhvervskandidatuddannelsen, da de 

skal arbejde minimum 25 timer om ugen i gennemsnit ved siden 

af deres studie, der er fire-årigt. 
 

m) Panelmøde for evaluering af Kandidatuddannelsen i  
Ergoterapi eksterne eksperter – bilag 13 

Der er afholdt panelmøde for evaluering af Kandidatuddannelsen 

i Ergoterapi ved eksterne eksperter den 2. november 2018.  

 

Det blev på mødet særligt drøftet, hvordan studieordningen/læ-

ringsmål defineres og hvordan man kan øge ansøgerantallet 

blandt andet ved stærkt fokus på SoMe. Endelig diskuteredes det 

vigtige arbejde med at eksplicitere de studerendes egne kompe-

tencer. 
 

d) Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 

a) Studiestart (MJR) 

Studienævnet drøftede, om der kan laves en fælles studiestart på 

De5 eller om der forsat skal være individuelle studiestarter på alle 

5 uddannelser.  

Studienævnet besluttede at fastholde individuelle studiestarter på 

alle 5 uddannelser, men at der ved den fælles introduktion skal 

lægges mere vægt på, at der er fælles moduler, hvor alle 5 ud-

dannelser har undervisning sammen og at det er vigtigt at man 

ved studiestart på de monofaglige uddannelser også tydeliggør, 

at der vil være tværfaglige moduler undervejs i uddannelsen.  

 



 

 Side 6 

e) Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

a) Bilag 16a  

Studienævnet godkendte dispensation til individuel studieaktivitet 

og afmelding af moduler på baggrund af medsendt dokumenta-

tion. 

 

b) Bilag 16b 

Studienævnet godkendte dispensation til udsættelse af afleve-

ringsfrist på baggrund af medsendt dokumentation. 

 

c) Bilag 16c 

Studienævnet godkendte dispensation til afholdelse af ekstraordi-

nær omprøve. 

 

d) Bilag 16d 

Studienævnet godkendte dispensation til individuel studieaktivitet 

og tilladelse til at gå til omprøve på betingelse af, at der fremsen-

des dokumentation for usædvanlige forhold. 

  

f) Orienteringspunkt Orientering fra studieleder  

a) Eksamensuregelmæssigheder 

CD orienterede om, at to studerende blev indberettet til juridisk 

kontor på baggrund af uregelmæssigheder på omprøven på mo-

dulet Epidemiologi og biostatistik. 

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

 

b) Referat af møde i censorformandskabet 

Der har været afholdt møde i censorformandsskabet for folke-

sundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser den 4. april 

2019. 

 

Studienævnet tog referatet til efterretning. 

 

e)  Antal ansøgere til de 5 kandidatuddannelser og erhvervskan-

didatuddannelserne 

Ansøgerantallet på de 5 kandidatuddannelser er næsten som tid-

ligere år, om end et vist fald er sket på Kandidatuddannelsen i 

Fysioterapi.  

 

Erhvervskandidaten i Klinisk sygepleje har modtaget 20 ansøg-

ninger og de nye Erhvervskandidater i Ergoterapi og Den Sund-

hedsfaglige erhvervskandidatuddannelse har modtaget henholds-

vis 5 og 9 ansøgninger på nuværende tidspunkt.  

 



 

 Side 7 

Orientering fra studiekoordinator 

c) Administrative godkendelser i perioden 12. marts – 20. maj 

2019 

Oversigt over alle afgørelser truffet af Studienævnet eller som er 

formands-/administrativt behandlet i perioden 12. marts – 20. maj 

2019 findes på studienævnets sharepointside. 

 

d) Møderække for efteråret 2019 

Oversigt over planlagte studienævnsmøder i efteråret 2019 findes 

på studienævnets sharepointside. Studiekoordinator fremsender 

mødeindkaldelse via outlook.  

 

g) Eventuelt a) Intet til dette punkt 

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