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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

 

2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 

14. marts 2022 

Dagsorden blev godkendt. 

 

 

 

Referat fra studienævnsmøde den 14. marts 2022 er godkendt på mail 

den 25. marts 2022. 

  

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for Kandidatuddannelserne i Fysioterapi, Er-

goterapi, Jordemodervidenskab, Klinisk sygepleje og Den Sund-

hedsfaglige Kandidatuddannelse  

 

Dato og tidspunkt  16. maj 2022 kl. 14.15 – 16.15 

Sted  Mødelokalet Hjernen, wp 19.3 

Til stede  Studienævnsformand Christine Dalgård (CD) – SFK  

Jeanette Reffstrup Christensen (JRC) – Ergoterapi (via zoom) 

Christina Prinds (CP) – Jordemodervidenskab (via zoom) 

Studerende Marie Sejrsgaard (MS) - Jordemodervidenskab 

Studerende Carina Baagøe Larsen (CBL) - Ergoterapi 

Faglig vejleder Maiken Langhoff Kidholm (MLK) 

Faglig vejleder Josephine Malmström Kromann (JMK) 

Observatør Marc Sampedro Pilegaard - SFK (via zoom) 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen (MDH) 

 

Afbud fra  Carsten Juhl (CJ) – Fysioterapi, Lene Bjerregaard (LB) – Klinisk sy-

gepleje, Studerende Nanna Elisabeth Jacobsen (NEJ) – SFK,  

Studerende Laura Cecilie Roy (LCR) – Klinisk sygepleje 

 

Referat sendt til ori-

entering til 

Faglige vejledere, uddannelsesleder Marc Sampedro Pilegaard 

(SFK) 

 

Mødeleder  

 

Referent 

 

Studienævnsformand Christine Dalgård  

 

Studiekoordinator Maria Dyrup Hansen 



 

 Side 2 

3. Kvalitetssikring og 

-udvikling af uddan-

nelse og undervis-

ning (§ 18, stk. 4, nr 

1) 

1) Undervisningsevalueringer 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstå-

ende moduler for F22 til behandling i studienævnet. Evaluerin-

gerne kan    tilgås via Eval: https://eval.sdu.dk/. Vejledning til EVAL 

findes på sharepoint. 

 

Bilag 

a) Evidensbaseret fysioterapi. Kritisk belysning af undersøgelse, 

intervention og effektvurdering i fysioterapeutisk prak-

sis_F22_Fysioterapi – bilag 1 (udfyldt af sekretæren)  

https://eval.sdu.dk/questionnaire/65049/report   

b) Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsviden-

skab_F22_Fysioterapi 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/65821/report   

c) Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsviden-

skab_F22_Fællesfag 

https://eval.sdu.dk/questionnaire/65825/report    

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handlepla-

ner. Studienævnet beslutter, om de indkomne handleplaner kan 

godkendes. 

 

Referat af punktet 

Evidensbaseret fysioterapi. Kritisk belysning af undersø-

gelse, intervention og effektvurdering i fysioterapeutisk 

praksis_F22_Fysioterapi  

Flot svarprocent. Studienævnet bemærker, at de studerende 

kommenterer på formen for gruppearbejde. 

 

Handleplanen tydeliggør fagansvarliges refleksioner over kom-

mentarer og imødekommelse af disse næste gang faget udby-

des.  

 

De nævnte problemstillinger i evalueringen er taget til efterret-

ning og handleplanen godkendes. 

 

Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsviden-

skab_F22_Fysioterapi  

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor 

der ikke er lavet en handleplan. 

https://eval.sdu.dk/
https://eval.sdu.dk/questionnaire/65049/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/65821/report
https://eval.sdu.dk/questionnaire/65825/report
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Studienævnet bemærker, at der er en flot svarprocent på evalue-

ringen. 

 

Studienævnet drøfter evalueringen og har ikke yderligere kom-

mentarer til denne.  

 

Humanistiske forskningstilgange inden for sundhedsviden-

skab_F22_Fællesfag  

Evalueringen er positivt evalueret med en score over 4, hvorfor 

der ikke er lavet en handleplan.  

 

Studienævnet bemærker, at der er en flot svarprocent på evalue-

ringen og at der er kommet mange kommentarer til evalueringen. 

 

Studienævnet drøfter evalueringen særligt kommentarerne om-

kring oplevelsen af, at faget er meget presset (15 ECTS på 1 

kvartal). Det gør sig særligt gældende for erhvervskandidatstude-

rende. 

 

Studienævnet har ikke yderligere kommentarer til evalueringen.  

4. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr 5) 1) Indstilling af kandidatstuderende til anerkendelse 

af ekstra-curriculære aktiviteter 

Sagsfremstilling 

Der har været afholdt samtaler med kandidatstuderende til talent-

program på Kandidatuddannelsen i Fysioterapi og uddannelses-

leder har indstillet 3 studerende til talentprogrammet. 

 

Bilag 

Indstilling af studerende til talentprogram – bilag 2 

 

Indstilling 

Studienævnet beslutter om de studerende, som er indstillet til ta-

lentprogrammet, kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Studienævnet godkender indstillingen af 3 studerende på Kandi-

datuddannelsen i Fysioterapi til talentprogrammet.  

2) Eksamenskarakter 

Sagsfremstilling 

Delpolitik 6.3.2.6 foreskriver, at udviklingen i de studerendes del-

tagelse i og præstationer ved prøver skal monitoreres, og at der 

om nødvendigt skal igangsættes tiltag for forbedring heraf. I 



 

 Side 4 

Uddannelsesberetningen skal der redegøres for praksis for stu-

dienævnets afrapportering af eksamensstatistik. 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter, hvorledes processen for afrapportering af 

eksamensstatistik skal foregå. 

 

Referat af punktet 

Generelt ligger De5 lavt i forhold til dumpekarakterer sammenlig-

net med andre uddannelser på SUND.  

 

Der er for nuværende et arbejde i gang på Fakultet, hvor det 

blandt andet drøftes, hvorledes studienævnet skal forholde sig til 

indikatoren til uddannelsesberetningen. Studienævnet er derfor 

enige om, at drøftelsen af processen for hvorledes afrapportering 

af eksamensstatistik skal foregå afventer Fakultetets udmeldin-

ger.  

3) Anmodning om ændring af fagbeskrivelse 

Sagsfremstilling 

På Kandidat – og erhvervskandidatuddannelsen i Fysioterapi øn-

skes det at reducere i antallet af forudsætningsprøver for Studie-

plan og Refleksion over egen karriereudvikling samt placeringen 

af undervisning. Baggrunden for ændringen er, at den nuvæ-

rende opbygning er uhensigtsmæssig for studerende på er-

hvervskandidatuddannelsen, hvis de allerede på deres 1. seme-

ster skal tage stilling til deres 3. og 4. studieår. 

 

Indstilling 

Studienævnet beslutter om anmodning om ændring af fagbeskri-

velsen på faget Introduktion til fysioterapiens historie, teorigrund-

lag og basal informationskompetence kan godkendes. 

 

Referat af punktet 

Studienævnet godkendte på mail den 22. april 2022 anmodnin-

gen om ændring af fagbeskrivelsen på faget Introduktion til fysio-

terapiens historie, teorigrundlag og basal informationskompe-

tence. 

 

5. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr 4) 

1) Ansøgninger fra studerende kan findes i SAGA 

Sagsfremstilling 

Information om indkomne ansøgninger til behandling i studie-

nævnet fremgår af SAGA. 
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Indstilling 

De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet og de 

ansøgninger, som er formands-/adm. behandlet, tages til efterret-

ning. 

 

Referat af punktet 

Studienævnet behandler de indkomne ansøgninger. 

 

Beslutning 

Tilsagn: 

• Dispensation til yderligere prøveforsøg (2) 

• Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist (1) 

• Dispensation til afmelding af eksamen (2) 

• Dispensation til særlige prøvevilkår (1) 

• Dispensation til overflytning ifb. med ny fagbeskrivelse (1) 

 

Delvis tilsagn: 

• Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist (1) 

 

Sager behandlet administrativt siden sidste studienævnsmøde: 

• Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist (2) 

• Afmelding af undervisningen/eksamen (2) 

 

6. Orienteringspunkt 

 1) Orientering fra studieleder 

o Eksamensuregelmæssigheder 

I foråret 2022 er to studerende blevet indberettet til juri-

disk kontor på baggrund af mistanke om eksamensure-

gelmæssigheder. Sagerne er blevet behandlet og den 

ene sag blev frafaldet og den anden sag blev fastholdt 

og den studerende fik en advarsel.  

 

2) Orientering fra studiekoordinator 

o Status for eksamensklagesager – april 2022 

Der er udsendt halvårlig rapport over eksamensklager 

ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet til orientering i 

studienævnet.  

 

Der er registreret en klage på Jordemodervidenskab og 

en klage på Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse i 

2021.  

 

Derudover er der intet at bemærke på De5. 
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3) Orientering fra studerende 

Intet til dette punkt. 

7. Eventuelt CD orienterer om, at uddannelsesleder på Kandidatuddannelsen i 

Klinisk sygepleje er stoppet pr. 1. maj 2022. Der har været ansæt-

telsessamtaler til ny uddannelsesleder og det forventes, at en ny 

kan tiltræde pr. 1. juni eller 1. juli 2022. 

 

Studienævnet drøfter, om det fremover skal være den studerende 

fra de respektive uddannelser, som fremlægger evalueringerne for 

de fagspecifikke fag. 

 

CD takker de to faglige vejledere for deres store indsats både i 

studienævnet men særligt for de mange henvendelser, de har 

håndteret og vejledt som faglig vejleder. De to faglige vejledere 

stopper pr. 30. juni 2022. 

 

 
Spørgsmål kan rettes til Studienævnsformand Christine Dalgård eller studienævnssekretær 

Maria Dyrup Hansen. 

 

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/persons/cdalgaard
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/medarbejdere/u_og_k

