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Til stede

Maja Bertram (MB), Julie Dalgaard Guldager (JDG), Lau Caspar
Thygesen (LCT), Gabriele Berg-Beckhoff (GBB), Emilie Frederikke
Møller-Andersen (EMA), Tessa Quirina Bang van Sas (TQS), Teresa Holmberg (TH), Laura Lehnsted (LL - faglig vejleder)

Afbud fra

Nina Høy Andersen, Nanna Eithz Jørgensen

Dagsorden sendt til
orientering til

Faglige vejledere, vicestudieleder Teresa Holmberg (TH)

Mødeleder

Studienævnsformand Maja Bertram (MB)

Referent

Studiekoordinator Janne Krogh (JK)

Sn-fsv@health.sdu.dk
T 6550 4216

Punkter til drøftelse:
1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet den
14. april 2021

Referatet er godkendt ved skriftlig behandling den 25. maj.

3. Orienteringspunkt

a) Orientering v. studienævnsformand
Studieledelsen havde den 8. juni opfølgningsmøde for uddannelsen med fakultetets ledelse. Der blev fulgt op på sidste års handleplan fra statusmødet med fokus på rekruttering, fastholdelse og
beskæftigelse.
Fakultetet oplyser, at der kan søges midler til ”genstudiestart”,
primært til aktiviteter med socialt indhold for studerende som startede i 2020, men studieledelse vil gerne styrke sammenhængskraften på studiet og invitere alle årgange.
b) Orientering v. øvrige medlemmer
Intet under dette punkt.
c) Orientering v. studiekoordinator
Intet under dette punkt.
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4. Kvalitetssikring og
udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr
1)

a) Gennemgang af undervisningsevalueringer KA forår 2021, 1.
kvartal
Advanced Epidemiology:
Evaluering ok for begge modeller. Handleplan godkendt.
Health Promotion Planning:
Evaluering ok. Handleplan godkendt.
Change and Knowledge Management:
Evaluering ok. Handleplan godkendt.
The State of Global Health:
Evaluering ok. Handleplan godkendt.
Risk Theory Assessment:
Der er afgivet færre end 5 evalueringssvar, hvorfor evalueringen
ikke kan behandles.
Systematic Development of Interventions:
Pæn evaluering kvantitativt. Handleplan godkendt.
b) Gennemgang af undervisningsevaluering KA efterår 2020, 2.
kvartal: Worksite Health Promotion m fornyet handleplan
Handleplanen godkendes.

5. Studieordninger,
fagbeskrivelser
(§18, stk. 4, nr. 2)

a) Revision af studieordning for kandidatuddannelsen
MB orienterer om arbejdet med revision af kandidatstudieordningen og fremlægger udkastet til kompetenceprofilen. Studieledelsen tager studienævnets input med i det videre arbejde.
Udkast til udsendelse i høring skal være klar i november. Den endelige studieordning skal være klar i februar 2022.
b) Justering af fagbeskrivelse Worksite Health Promotion
Ny modulansvarlig ønsker justering af læringsmål og undervisningsformer samt indførelse af deltagelse i undervisning som en
forudsætning for deltagelse i eksamen. Studienævnet kan ikke
umiddelbart godkende ændringere og ønsker en uddybning og
nærmere begrundelse.

6. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr 5)

Intet under dette punkt.

7. Eventuelt

Studienævnet tager afsked med Tessa van Sas og faglig vejleder
Laura Lensted, der begge afslutter kandidatuddannelsen og med
Julie Guldager, som overgår til primær ansættelse på UC Syd.

8. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr 4)

a) Studienævnet behandler de indkomne sager
Tilsagn:
Forhåndsmerit for valgfag (3)
Forhåndsgodkendelse af individuel studieaktivitet (1)
Dispensation til afmelding af fag (1)
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Afslag:
Ingen afslag
Administrativt behandlede sager til orientering:
Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (8)
Formandsbehandlede sager til orientering:
Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist (2)

Mødet sluttede kl. 14.40

Maja Bertram
Studienævnsformand

Janne Krogh
Studiekoordinator
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