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 Referat af møde i: 
  
Studienævnet for folkesundhedsvidenskab 
Torsdag den 7. februar 2019 
Deltagere: Christiane Stock (CS), Maja Bertram (MB), Gabriele Berg-Beckhoff 

(GB), Frederikke Stenner Falkvist (FSF), Sandra Nielsen (SN), Noora 
Helena Narsakka (NHN), Randi Mikkelsen (RM - faglig vejleder) Janne 
Krogh (JK – referent) 

Afbud fra: Mette Rasmussen, Lasse Lybecker Scheel-Hincke 
  

 
1. Konstituering af studienævnet 

Da ikke alle studentermedlemmer er til stede, udskydes valg af næstformand til 
næste møde i marts.  
 

2. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 12. december 2018 
Studienævnsmødet i januar blev aflyst. Referat af mødet i december godken-
des. 
 

3. Siden sidst  
Intet under dette punkt. 
 

4. Meddelelser 
RM informerer om Åbent Hus for kandidatuddannelser i Odense den 6. marts, 
som havde godt besøg. 
De faglige vejledere er i gang med at arrangere karrieredag i Esbjerg for 5. se-
mester den 26. februar. 
 

5. Systematisk kvalitetsarbejde 
Årshjul for 2019: MB forklarer formålet med årshjulet og forklarer kort om arbej-
det med kvalitetspolitik i studienævnet. Årshjulet godkendes.  
 

6. Godkendelse af praksisbeskrivelse for studienævnet  
JK og MB gennemgår udkastet til praksisbeskrivelse vedr. behandling af 
dispensations- og meritansøgninger. I afsnittet om meritansøgninger tilføjes, 
det at faglig vurdering foretages af den modulansvarlige i sager vedr. merit for 
obligatoriske fag og merit for valgfag, hvor der kan være overlap med obligato-
riske fag. Praksisbeskrivelsen godkendes.  
 



 

 Side 2 

7. Justering af adgangskriterier for kandidatuddannelsen  
Metoden for udregning af gennemsnit for ansøgere med pointlighed justeres, 
således at karaktergennemsnittet beregnes for hele den adgangsgivende ud-
dannelse. 
 

8. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgning om udsættelse af frist for beståelse af førsteårsprøve, ej imøde-
kommet.  
Ansøgning om udsættelse af frist for færdiggørelse af uddannelsen og frist for 
kandidatspeciale, imødekommet 
Ansøgninger om framelding af fag, imødekommet. 
Ansøgning om startmerit, ej imødekommet. 
Ansøgning om særlige prøvevilkår, imødekommet. 

 
9. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 
 
Mødet sluttede kl. 15.00. 
 
 

Maja Bertram 
 Formand  / Janne Krogh 
    Studiekoordinator 


