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1.

Konstituering af studienævnet
De to nye VIP-medlemmer Gabriele Berg-Beckhoff og Maja Bertram bydes
velkommen. Ingen studerende havde stillet op til valget. STS er indstillet til rektoral udpegning. Evt. kan der findes yderligere studentermedlemmer, som i givet fald skal udpeges af rektor.
STS vælges som næstformand.

2.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 9. november 2017
Mødet i december blev aflyst. Referatet for november godkendes.

3.

Siden sidst
CS: Sunds samlede SMU2017-handleplan er færdiggjort og indsendt.

4.

Meddelelser
CS: kun få studerende har valgt valgfagene Evidensbaseret sundhedspolitik
(5) og Forebyggelse af hjertekarsygdomme (3), hvorfor de to institutter har
valgt ikke at oprette fagene bl.a. af pædagogiske hensyn. Endvidere blev specialiseringen Risk Research heller ikke oprettet pga. få tilmeldinger.
MR: det planlægges at afholde en karrieredag på SIF den 28. februar med deltagelse af flere dimittender. Undervisningen er tilrettelagt, så alle 3 årgang kan
deltage.
CS organiserer en ekskursion til SDU Esbjerg i marts for 3. årgang. Foreløbig
dato er den 14. marts.
CKA har i Sundhedsfremme i praksis arbejdet med studiemiljø på bacheloruddannelsen og vil gerne stille resultatet til rådighed for studienævnet.

5.

Systematisk kvalitetsarbejde
Faglig studiestart: undersøgelsen er ikke repræsentativ pga. meget lav svarprocent. Studienævnet vil derfor ikke udarbejde en handlingsplan. Tilfredshe-
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den med den faglige studiestart/de faglige tutorer er blandet. Der bør fremover
afsættes tid i undervisningen til at udfylde evalueringsskemaet.
Social studiestart: handlingsplanen, som er udarbejdet af fakultetets tovholder,
konkluderer, at der var stor tilfredshed med studiestarten. Der er kun behov for
en enkelt justering: fokus på introverte studerende og indsats for at ingen føler
sig tilsidesat.
Delpolitik for overgangen til job og karriere: STS gennemgår indikatorerne. Der
er følgende bemærkning:
8.3.1.5 Der er opmærksomhed på nøgletal for beskæftigelse og der er samarbejde med SDU Erhverv, som arbejder på at øge tilknytning til arbejdsmarkedet samt netværksdannelse. Dimensionering af kandidatuddannelsen vil på
sigt mindske ledigheden.
Undervisningsevalueringer efterår 2017, 1. kvartal:
Introduktion til folkesundhedsvidenskab: svarprocenten er desværre lav, men
evalueringen er relativt god og bedre end sidste år, dog med kommentarer
vedr. TBL. Handleplan: TBL bibeholdes, da det fungerer bedre end PBL.
Handleplanen godkendes.
Biostatistik: meget positiv evaluering. Handlingsplan godkendt.
Sundhedshistorie og videnskabsteori: fin evaluering, der planlægges en ændret prøveform fremover, handlingsplan godkendt.
Sygdomslære og folkesundhed: en del kommentarer vedr. skiftende underviseres måde at undervise på, handlingsplan godkendt. Evt yderligere kommentarer fra studerende videresendes til modultovholder via CS.
Demografi og folkesundhed: stor svarprocent og fin evaluering. Handlingsplan
godkendes.
Proces- og effektevaluering, fin svarprocent, nogle kommentarer vedr. manglende sammenhæng og for meget gruppearbejde/fremlæggelser. Evalueringen
er forbedret væsentligt i forhold til sidste år. Gruppeopgave søges ændret til
TBL fremover og man vil tydeliggøre formålet med faget. Fin, detaljeret handleplan, som godkendes.
Public Health in the 21st Century: overordnet set en fin evaluering, med kommentarer vedr. sammenhæng og skiftende undervisere, gruppearbejde. Modultovholder vil gøre mere ud af at samle om fra gang til gang samt erstatte gruppearbejde med TBL, handlingsplan godkendt.
Public Health Policy and Administration: relativt god evaluering, modulet vil
skifte underviser fremover, handlingsplan godkendt.
Public Health Research on Global Scale: positiv evaluering med meget få
kommentarer, modultovholder vil overveje om undervisningen fortsat bør være
udelukkende online. Handlingsplan godkendt.
Health Policy: høj svarprocent, god evaluering, dog uklarheder vedr. eksamen.
Handlinsplanen kan ikke godkendes i nuværende form, da der ikke nævnes
konkrete forslag til forbedringer.
Risk Communication: positiv evaluering, ingen negative kommentarer. Ingen
ændringer planlægges, handlingsplan godkendes.
6.

Justering af eksamensform Sundhedsøkonomi
Skubbes til senere behandling, da der er behov for at se nærmere på mulighederne for brug af excel under eksamen uden hjælpemidler.

7.

Dispensationsansøgninger
Ansøgning om særlige prøveforhold, endelig behandling udsættes mhp. undersøgelse af praksis på fakultetet.
Ansøgning om udsættelse af frist for afslutning af uddannelsen, imødekommet.
Ansøgninger om fjerde prøveforsøg, imødekommet.
Ansøgninger om at udskifte valg med ekstra specialisering, imødekommet.

8.

Eventuelt

Side 2

Intet under dette punkt.
Mødet sluttede kl. 15:20.
Christiane Stock
Formand
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Janne Krogh
Studiekoordinator
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