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1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 13. september 2018
Godkendt.

2.

Siden sidst
Studienævnsmødet i oktober blev aflyst og ansøgninger blev behandlet skriftligt.
MB overtager justering af handleplan for undervisningsevaluering og vejledning til handleplan fra MR.
JK: Sundhedsforskning om børn og unge: sideantal for eksamensopgaven er
fastsat til 4 normalsider pr studerende. Dvs. fagbeskrivelsen er godkendt og
faget udbudt.

3.

Meddelelser
JK: der er valg til studienævn for studentermedlemmer. Frist for indstilling af
kandidater er den 9. november. Studerende har fået besked via mail og på
blackboard.

4.

Systematisk kvalitetsarbejde
Evaluering af hele uddannelsen juni 2018:
Bachelor: fin evaluering, men lav svarprocent. Der er bemærkninger vedr.
manglende feedback og aktiverende læring. Der er i forvejen fokus på dette i
handleplan for uddannelsen og der arbejdes videre med at forbedre disse ting.
Kandidat: positiv evaluering, men meget lav svarprocent. Også her er der kritik
vedr. feedback og studenterinddragelse.
Evaluering af Bridging Course: tilfredsstillende evaluering, dog ikke så god
som sidste år. Meget fin og udførlig handleplan, som godkendes. Modulkoordinator ønsker fremover at der kun benyttes blackboard som platform. Desuden
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skal der bedre information på hjemmesiden, så de studerende ved, hvad der
forventes, inden de er optaget. JK tager sig af dette sammen med modulkoordinator.
Evaluering af social studiestart bachelor: meget flot evaluering, stor ros til tutorerne.
5.

Dispensations- og meritansøgninger
Studienævnet var ikke beslutningsdygtigt, så ansøgningerne blev gennemgået
og anbefaling til afgørelser sendes ud til skriftlig behandling efter mødet.
Ansøgninger om dispensation for frist for afslutning af uddannelsen, imødekommet.
Ansøgning om framelding af fag, imødekommet.
Ansøgning om startmerit, delvist imødekommet.
Ansøgning om merit, ej imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af individuel studieaktivitet, imødekommet.
Ansøgning om forhåndsmerit, imødekommet.

6.

Eventuelt
Intet at bemærke.
Mødet sluttede kl. 15:00.
Maja Bertram
Formand
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Janne Krogh
Studiekoordinator
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