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1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 8. februar 2017 
Godkendt.  
 

2. Siden sidst 
CS og MR: karrieredagen på SIF er blevet afholdt med succes og positive til-
bagemeldinger fra studerende. Ligeledes er der i faget Offentlig forvaltning ar-
rangeret besøg i Region Syddanmark i Vejle og Odense Kommune med et fint 
fagligt fint udbytte, men med udfordringer med studerendes fremmøde trods 
tilmelding. Studieledelsen har lagt en skrivelse herom på blackboard.  
Der er planlagt besøg på SDU Esbjerg den 14. marts, indtil videre med 25 til-
meldinger. 
 

3. Meddelelser 
CS: Åbent Hus er afholdt i Odense og Esbjerg med godt besøg.   
 
CS: Der er en stigning i ansøgertallet til kandidatuddannelsen på 4%.  
 
JK: der er varslet lockout fra 10. april, hvilket vil omfatte SDU. Alle studerende 
vil blive holdt orienteret via MitSDU.dk. 
 

4. Systematisk kvalitetsarbejde 
Undervisningsevalueringer 2. kvartal 2017;  
Sundhedsfaktorer: generel tilfredshed, problemer vedr. fremmøde, bl.a. pga. 
stor arbejdsbyrde i Krop og folkesundhed, de modulansvarlige ønsker at indfø-
re podcast-forelæsninger, som giver bedre tid til gruppearbejde mm. i under-
visningen. Handlingsplanen godkendes.  
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Krop og folkesundhed: der er mange kommentarer vedr. stort pensum. Studie-
nævnet diskuterer muligheden for nedsættelse af pensum eller ændring af ek-
samensformen, som er uden hjælpemidler. Handlingsplanen godkendes.  
 
Organisation, ledelse og management: lav tilfredshed, kritik af meget stort 
pensum i forhold til ECTS-omfang. Handleplanen imødekommer dette og god-
kendtes.  
 
Sundhedsfremme i praksis: som sidste år er tilfredsheden lav, der er kommen-
tarer vedr. mangler sammenhæng, utilfredshed med undervisning i prece-
de/proceed-modellen og forvirring over feedback. Handlingsplanen foreslår 
ændring i litteratur, placering af undervisning i precede-proceed model tidlige-
re, bedre harmonisering blandt de forskellige undervisere/vejledere. Godken-
des ikke og CS vil tale med modulansvarlig. 
 
Videregående biostatistik: der er høj tilfredshed med undervisningen. Handle-
plan: ny lærebog overvejes. Godkendt. 
 
Implementering: blandet evaluering, der har været forvirring omkring eksa-
mensopgaven og hvad der forventedes. Handlingsplan: færre gæsteforelæse-
re. CS vil bede modulansvarlig forholde sig til kritik vedr. eksamensform/-
forberedelse. Handlingsplanen godkendes ikke. 
 
Forberedelse til bachelorprojekt: blandet evaluering, handlingsplan: modulan-
svarlig vil tydeliggøre formålet med faget og ønsker nedsættelse af sidetal på 
eksamensopgaven. Handlingsplan godkendt. 
 
Applied Biostatistics: god evaluering og i handlingsplanen påtænkes ingen 
specifikke ændringer. Handlingsplanen godkendes. 
 
Health Measurement Scales: fin evaluering, det bemærkes at der er for få fore-
læsninger. Modulansvarlig vil tilføje flere forelæsninger og lave podcasts. 
Handleplan godkendes.  
 
Public Health Ethics: blandet evaluering bl.a. med kritik af manglende struktur. 
Handlingsplan: der påtænkes flere forelæsninger, mere teori og mindre debat, 
bedre struktur. Godkendes. 
 
Worksite Health Promotion: overordnet en fin evaluering. Handleplan: forbed-
ring af fagets struktur, relevant lærebog mm. Godkendt. 
 
Empowerment and Social Policy: meget lav svarprocent, fin tilfredshed. Hand-
leplan: ingen ændringer påtænkes. Godkendt. 
     

5. Justering af kompetenceprofiler 
CS: den seneste dimittendundersøgelse blev drøftet med aftagerpanelet i ef-
teråret. I undersøgelsen giver dimittender udtryk for, at de ikke har opnået 
kompetencer indenfor ledelse og undervisning. Aftagerpanelet anbefalede der-
for, at disse kompetencer nedtones i kompetenceprofilerne. 
Ændringerne godkendes. 
 

6. Ændring af prøveformer 
Sundhedshistorie: ændring fra stedprøve til gruppeopgave. 
Forberedelse til bachelorprojekt: nedsættelse af sideantal. 
Ændringerne godkendes. 
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7. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgning om afmelding af fag pga. sygdom. 
Ansøgning om særlige prøveforhold, imødekommet. 
Ansøgninger om udsættelse af frist for aflevering af synopsis samt speciale, 
imødekommet.  
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb, imødekommet. 

 
8. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
Mødet sluttede kl. 15:30. 
 

Christiane Stock 
 Formand  / Janne Krogh 
     Studiekoordinator 


