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1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 8. november 2018 

Godkendt.  
 

2. Siden sidst  
Intet under dette punkt. 
 

3. Meddelelser 
JK: ingen studerende har stillet op til valg til studienævn i år. JK vil annoncere 
på blackboard.  
 
MB: Der blev den 7. december afholdt møde med aftagerpanelet og et panel af 
eksterne eksperter. Det var et godt møde med positive udsagn både fra afta-
gere og eksperter. Det er gode kandidater, som bliver uddannet og der er ef-
terspørgsel efter dem. Et stort fokuspunkt for begge paneler var studiemiljø, 
som bør prioriteres yderligere. Der blev sat spørgsmålstegn ved planerne om 
en ny specialisering med beliggenhed i Odense, især var der bekymring for, 
hvilken betydning det vil få for studiemiljøet, som i forvejen er udfordret. MB vil 
tage disse input med videre i arbejdsgruppen omkring specialiseringen. 
 

4. Systematisk kvalitetsarbejde 
Evaluering af undervisning efterår 2018, 1. kvartal: 
Introduktion til folkesundhedsvidenskab: der er kommentarer vedr. manglende 
sammenhæng mellem modulets indhold og eksamen. CS vil revidere fagbe-
skrivelsen og justere efter behov. Handleplan godkendt. 
Biostatistik: flot evaluering. Der efterspørges mere feedback, hvilket imøde-
kommes i handleplanen, som godkendes. 
Folkesundhedsetik og videnskabsteori: også i denne evaluering, er der kom-
mentarer vedr. feedback. Modulkoordinator vil sætte øget fokus på dette frem-
over. Godkendt. 
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Sygdomslære og folkesundhed: modulkoordinator vil integrere gruppearbejdet 
bedre i forelæsningerne. Handleplanen godkendes.   
Demografi og folkesundhed: der er kommentarer om manglende struktur på 
modulet og overlap mellem forelæsninger. Modulkoordinator planlægger en 
ændring af modulets tilrettelæggelse samt større fokus på feedback. Handle-
plan godkendes. 
Proces- og effektevaluering: flot evaluering på modul, som før har fået proble-
matisk evaluering. Handleplan godkendt.  
 
På kandidatuddannelsen er der ved en fejl blevet udsendt spørgeskema ad to 
omgange. 
 
Public Health in the 21st Century: der er primært kommentarer vedr. mang-
lende sammenhæng i modulet samt at målsætningerne med modulet ikke var 
tydelige nok. MB vil næste år søge at skabe gennemgående tema samt finde 
en ny bog. Der efterspørges flere forelæsninger og mindre gruppearbejde. Den 
del af modulet som omhandlede ”Information and research skills” har fået en 
jævn evaluering, især bibliotekets undervisning. MB vil overveje i stedet at 
have mere information tilgængelig online. Handleplanen godkendes. 
Public Health Policy and Administration: også her efterspørges bedre sam-
menhæng mellem målbeskrivelse og indhold samt mere feedback. Handlepla-
nen godkendes. 
Health Policy: på baggrund af kommentarer, vil modulkoordinator tydeliggøre 
sammenhængen mellem modulets indhold og eksamen.   
Public Health Research on Global Scale: de studerende har fundet eksamens-
opgaven svær, samt at sammenhængen mellem indhold og formål var uklar. 
Handleplanen imødekommer dette og godkendes. 
Risk Communication: som sædvanlig en meget fin evaluering, handleplan god-
kendt. 
Cardiac Rehabilitation: på modulet deltog nogle Erasmusstuderende, som kun 
er på bachelorniveau og derfor ikke har haft tilstrækkeligt kundskaber. Modul-
koordinator ønsker ikke, at bachelorstuderende fremover skal kunne følge mo-
dulet. Handleplan godkendt. 
 
Evaluering af studiestart kandidat (bilag): 
Dette er studienævnets egen evaluering. Der gennemføres også en studie-
startsevaluering centralt fra SDU.  
80% er tilfredse med studiestarten generel. Den sociale studiestart får en pæn 
evaluering, hvorimod der er kritiske kommentarer vedr. den faglige studiestart 
(aktiviteter, som også omtales under evaluering af Public Health in the 21st 
Century). Studerende efterspørger bedre information om studiestartsaktiviteter 
inden studiestart. Tutorerne får en fin evaluering, hvilket er en klar forbedring i 
forhold til sidste år. CS efterspørger handleplan, som udarbejdes til næste 
møde. 
 
Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag (bilag):  
MB gennemgår indikatorerne for delpolitikken:  
 
5.1.1.1 Der findes pt. ikke en offentligt tilgængelig oversigt over, hvilke fagmil-
jøer, der leverer undervisning, kun en oversigt over STÅ-fordeling. 
5.1.2.1 Der findes ikke en oversigt, der med udgangspunkt i uddannelsen giver 
et overblik over undervisernes forskningstilknytning. 
5.1.2.2 Nøgletal: DVIP/VIP-ration er tilfredsstillende på både bachelor- og kan-
didatuddannelse. 
5.1.3.1 Nøgletal: Der findes ikke en opgørelse over STUD/VIP-ratio.  
5.1.4.1 Forskningsgrupper findes på SDU’s hjemmeside, dog ikke beskrivelser 
af studerendes mulighed for deltagelse i forskningsaktiviteter. Der findes en 
oversigt om mulige specialevejledere.  
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5. Justering af fagbeskrivelse Evaluation  
Modulkoordinator ønsker at eksamensspørgsmål udleveres tidligere på modu-
let. Ændringen godkendes.  
 

6. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgninger om dispensation til individuel prøve, imødekommet.  
Ansøgninger om framelding af fag, imødekommet. 
Ansøgning om forhåndsmerit imødekommet. 
Genbehandlinger er meritansøgninger, ej imødekommet. 
Ansøgning om særlige prøvevilkår, imødekommet. 
Ansøgning om forhåndsmerit, imødekommet. 
Ansøgning om udsættelse af frist for beståelse af førsteårsprøve. 

 
7. Eventuelt 

Fakultetet har igangsat et arbejde med en mulig ny specialisering i evaluering 
og interventionsforskning, som SIF skal levere undervisning til. På nuværende 
tidspunkt undersøges forskellige løsninger, og det er fortsat ikke afklaret, om 
det bliver muligt at udbyde specialiseringen. 
 
Mødet sluttede kl. 15:15. 
 

Maja Bertram 
 Formand  / Janne Krogh 
     Studiekoordinator 


