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1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 12. april 2018 
Godkendt.  
 

2. Siden sidst  
CS: kompetenceprofilerne er justeret på hjemmeside, studieordninger og bevi-
ser i henhold til det som blev vedtaget på studienævnsmødet i marts. 
 

3. Meddelelser 
CS og MR har deltaget i studielederseminar, hvor man bl.a. diskuterede hånd-
teringen af dimissioner, nu hvor beviserne er blevet elektroniske. For folke-
sundhedsvidenskab er det nu besluttet, at der ikke længere afholdes dimissi-
on. Dette skyldes, at deltagelsen fra dimittender er meget lav og at den fælles 
dimission for kandidater på campus afholdes på dansk og derfor ikke henven-
der sig så meget til udenlandske studerende. Studerende i studienævnet sy-
nes det er ærgerligt, at man ikke får beviser i hånden og at afsluttet uddannel-
se fejres ved dimission.  
 

4. Systematisk kvalitetsarbejde 
Delpolitik for studiemiljø behandles ved næste møde, næstformand er ansvar-
lig for oplæg til diskussion. 
 
Undervisningsevalueringer: 
Kvalitative metoder: meget fin evaluering, forløbet fastholdes med meget få 
ændringer, handlingsplan godkendes. 
Offentlig sundhedsforvaltning: positiv evaluering, egenbetaling af transportud-
gifter ved ekskursionerne nævnes som et problem, mulighed for dækning fra 



 

 Side 2 

fakultetet undersøges inden næste år. Handlingsplan imødekommer de få kri-
tikpunkter og godkendes. 
International sundhed: Fin evaluering, kommentarer vedr. lange forelæsninger. 
Tovholder vil forsøge at aktivere mere fremover. Overvejer ny lærebog. Hand-
lingsplan godkendt. 
Miljø og sundhed: meget fin evaluering, flere forelæsninger og vejledning ef-
terspørges, hvilket imødekommes i handlingsplanen. 
Sundhedsøkonomi: generelt fin evaluering overordnet tilfredshed, en del kom-
mentarer vedr. TBL, som der er delte meninger om. Meget udførlig handleplan, 
som godkendes. 
Evaluation: ny modulkoordinator efter at faget ikke længere varetages af Sam-
fundsvidenskab, problematisk evaluering, kritik vedr. manglende overblik og 
sammenhæng, for overfladisk undervisning, mange forskellige undervisere. 
Kritikpunkterne imødekommes i handleplanen, som godkendes, men modul-
koordinator skal opfordres til at tage et kritisk blik på fagbeskrivelsen mhp. at 
stramme på kompetencemål. CS vil tale med koordinator. 
Change and Knowledge Management: blandet evaluering, modulet skifter ko-
ordinator til næste år, hvorfor handlingsplanen må godkendes. 
Health Promotion Planning: meget fin evaluering, handlingsplanen indeholder 
ingen vigtige ændringer. Godkendt. 
The State of Global Health: fin tilfredshed, justering af gruppearbejde, hand-
lingsplan. Modulkoordinator skal have en kommentar om at lave mere detalje-
rede fagbeskrivelser.  
 
Ved næste møde diskuteres muligheden for at udvide perioden for evaluering 
samt informere modulkoordinatorer bedre om, at handlingsplanen offentliggø-
res for de studerende.  
 

5. Ændring af fagbeskrivelse 
Public Health Ethics: angivelse af ugenumre fjernes, da det kan ændre sig fra 
år til år. Modulkoordinator opfordres til at angive fx en skriftlig opgave som al-
ternativ for de studerende som ikke opfylder tilstedeværelseskravet.  
 

6. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgninger om afholdelse af specialforsvar online, ej imødekommet.  
Ansøgning om udsættelse af frist for afslutning af uddannelsen, imødekommet. 
Ansøgning om udsættelse af frist for aflevering af speciale, imødekommet. 
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet. 
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb, imødekom-
met. 

 
7. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
Mødet sluttede kl. 15:10. 
 

Christiane Stock 
 Formand  / Janne Krogh 
     Studiekoordinator 


