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1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 17. maj 2018 
Godkendt.  
 

2. Siden sidst  
CS: tovholder for Evaluation har efter en samtale med CS vedr. den seneste 
undervisningsevaluering og handleplan besluttet at bibeholde individuel prøve 
samt fastholde målbeskrivelserne i fagbeskrivelsen. 
 
Dimission på kandidatuddannelsen afholdes alligevel, efter at en stor del af de 
kommende dimittender har udtrykt ønske om at deltage. I alt 20 har pt. tilmeldt 
sig.  
 

3. Meddelelser 
CS oplyser, at hun efter eget ønske fratræder som studieleder med udgangen 
af juli måned for i stedet at koncentrere sig om sine forskningsprojekter. 
 
CS: som en del af universitetets kvalitetspolitik, er der er planlagt evaluering af 
uddannelsen med eksterne eksperter i efteråret 2018. 
 
  

4. Systematisk kvalitetsarbejde 
Delpolitik for studiemiljø: CS gennemgår oplægget fra STS, som er en gen-
nemgang af handlingsplanen fra sidste SMU i 2017. Opmærksomhedspunkter 
er social studiestart på bachelor, hvor faglig vejleder savner information. Mang-



 

 Side 2 

lende tilfredshed med fysiske forhold, studerendes ønske om et fysisk møde-
sted er ikke imødekommet fra fakultetets side.  
For kandidatuddannelsen er der for første gang planlagt faglig studiestart i 
2018, i stedet for udelukkende social studiestart, som har haft lav deltagelse 
og blandede evalueringer.    
 
Undervisningsevalueringer: fakultetssekretariatet har udarbejdet ny fælles ret-
ningslinjer, bl.a. indføres systematisk evaluering af udlandsophold. CS vil kon-
takte fakultetets tovholder med studienævnets kommentarer til den nye skabe-
lon for handleplan. Spørgsmålene vedr. projektorienteret forløb er rettet mod 
studerende, som er på klinikophold og kan derfor ikke bruges på folkesund-
hedsvidenskab. Studienævnet ønsker at bibeholde studiets egne spørgsmål til 
projektorienteret forløb.  
 
 

5. Ændring af fagbeskrivelse 
Public Health Ethics: Modulkoordinator har angivet et alternativ for de stude-
rende, som ikke opfylder tilstedeværelseskravet. Ugenumre fjernes fra fagbe-
skrivelsen. 
 
Risk Communication: modultovholder ønsker at fjerne forudsætningen for del-
tagelse i eksamen, dvs. obligatorisk mundtlig præsentation. Ændringen kan in-
føres fra 2019. 
 

6. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgninger om udsættelse af afleveringsfrist for omprøver, imødekommet.  
Ansøgning om udsættelse af frist for afslutning af uddannelsen, ej imødekom-
met. 
Ansøgning om fjerde prøveforsøg, imødekommet. 
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet. 
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb, imødekom-
met. 

 
7. Eventuelt 

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

Christiane Stock 
 Formand  / Janne Krogh 
     Studiekoordinator 


