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Referat af møde fredag, d.9. januar 2004
Tilstede:
Therkel Christiansen, Henrik Lauritzen, Ole Pedersen, Tanja Hyldahl, Vibe Magaard, Merete
Munk
Afbud: Lis Puggaard
Referent: Jane Westergaard
Præsentation af de tilstedeværende.
Ad 1)

Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. september
Godkendtes.

Ad 2 & 3)

Orientering fra studieleder v. Merete Munk samt Plan for fortsat
kvalitetsudvikling af uddannelsen.
Merete orienterede om strukturen på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og de
enheder, der på forskellig vis tager sig af uddannelsen. Der er en studielederstilling
under besættelse, og også en ny stilling på uddannelsessekretariatet. Der vil blive
udsendt meddelelse herom når information foreligger. Når dette er på plads vil
sekretariatsfunktionen for studienævnet for masteruddannelserne blive varetaget af
uddannelsessekretariatet. Eksamensadministration vil blive varetaget af
Studiesekretariatet.
Merete informerede endvidere om den forståelse som uddannelses i Master i
Rehabilitering er bygget op omkring, den nationale og internationale forståelse af
uddannelsen, og oplyste i den forbindelse om, at Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet arbejder på en uddannelsesstrategi som snart offentliggøres. Det er derfor
hensigtsmæssigt at afvente uddannelsesstrategien og afvente hvilke særlige
kendetegn, der skal leves op til før der sker en endelig revisions af uddannelsen.
I forbindelse med kvalitetssikring er det derudover vigtigt, at uddannelsen har
kontakt til aftagerorganisationerne (rådgivende udvalg), ligesom det skete i
udviklingsfasen af uddannelsen. Aftagerrepræsentanternes og deres vurdering af
hvad kandidaterne skal kunne vil være en af de afgørende elementer for
uddannelsens profil.
De studerende evaluering af de enkelte moduler indgår naturligvis som en 3.
faktor til kvalitetssikring af uddannelsen.
Der er udpeget faglige tovholdere for modulerne på 1.semester,
Modul 1: Helle Johannesen
Modul 2: Afventer
Modul 3: Jan-Inge Hanssen

Modul 4: Jes Rabæk
Valgfrie moduler skal fremover vælges tidligere af de studerende, så tovholdere kan
findes.
Man drøftede en eventuel struktur med mødepligt på de valgfrie moduler. Der var
ingen beslutninger på denne drøftelse.
Ad 4)

Behov for justering af synopsiskriterier v. Therkel Christiansen.
Der ønskes et punkt om Materialeudvælgelse og omfang (altså henvisning til
kilder, hvorfra man får information) og herudover tilføjes: ”Ovennævnte
retningslinier bør nøje overholdes.”
Ovennævnte ønsker blev vedtaget. Merete indarbejder de vedtagne ændringer og
udsender til endelig godkendelse.
Merete Munk informerede om, at vejlederne ville blive indkaldt til et ”erfa-møde”
i nær fremtid.

Ad 5

Tekniske retningslinier for skriftlige prøver.
Man drøftede hvilke tekniske retningslinier der skal være for skriftlige prøver
herunder også masterafhandlingen med udgangspunkt i de retningslinier der er
udarbejdet for scient.san-uddannelsen.
Man blev enige om at retningslinierne skulle være få og så enkle som muligt.
Merete Munk udarbejder forslag til de tekniske retningslinier og udsender disse til
godkendelse.
Under dette punkt drøftedes også om der eventuelt skulle være et
introduktionskursus i brug af et elektronisk program til håndtering af referencer.
Der blev ikke vedtaget noget endeligt vedrørende dette, men der var bred enighed
om at det var et vigtigt emne, og der skal arbejdes videre med dette.

Ad 6)

Fastlæggelse af mødedatoer.
Førstkommende møde fastsættes til fredag, den 30.april 2004, kl. 8.30 – 10.
Øvrige møder: Fredag, den 17.september 2004, kl. 8.30-10 og fredag den
26.november 2004, kl. 8.30-10. Der er allerede nu afbud fra Therkel Christiansen
til mødet den 26.november.
På mødet fredag, den 30.april skal ”valgfrie moduler og prøveformer på
dagsordenen.

Ad 7)

Eventuelt.
Vibe Maegaard rejste en drøftelse af indhold og form på de undervisningsdage,
hvor de studerendes synopsis gennemgås med udgangspunkt i metode og metodiske
problemer. En række studerende havde ytret ønske om, at alle skulle have mulighed
for at præsentere deres synopsis og ikke som den nuværende form, hvor kun enkelte
af de studerendes synopsis blev taget ud.

Der var enighed om, at alle studerende skulle have mulighed for at præsentere deres
synopsis, men at hensigten med kurset fortsat skulle være metode og metodiske
problemer. Merete sørger for at der sker en udmelding herom til de studerende.
Referent: Jane Westergaard
Merete Munk

