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Referat af møde i: 
  
Studienævnet for folkesundhedsvidenskab 
Torsdag den 10. oktober 2019 
Deltagere: Maja Bertram (MB), Mette Rasmussen (MR), Gabriele Berg-Beckhoff 

(GBB), Julie Dalgaard Guldager (JDG), Lasse Lybecker Scheel-Hincke 
(LLS), Noora Helena Narsakka (NHN), Sandra Nielsen (SN), Randi Mik-
kelsen (faglig vejleder), Janne Krogh (JK – referent) 

Afbud fra:   
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 12. september 2019 
Godkendt.  
 

2. Siden sidst  
Intet at bemærke. 
 

3. Meddelelser 
Julie Dalgaard Guldager, ph.d.-studerende på Forskningsenheden for sund-
hedsfremme træder ind som medlem af studienævnet i stedet for Christiane 
Stock, som er trådt ud pga. ansættelse andet sted. 
Der er valg til studienævn for studerende i november måned. LLS vil orientere 
førsteårsstuderende i Odense og Esbjerg om studienævnets arbejde og opfor-
dre til, at man stiller op. 
MB: der er fuld gang i arbejdet med ny-akkreditering af universitetet i 2020. 
Ansatte og studerende var inviteret til bygge-event for nybyggeriet ved UC Syd 
den 1. oktober. 

 
4. Systematisk kvalitetsarbejde (statusmøde, aftagerpanel, dimittendunder-

søgelser, undervisningsevalueringer og nøgletal): 
 
Handleplaner for evaluering af hele uddannelsen 2019: 
 
Bachelor:  

• Læringsfællesskaber: afholdelse af faglige ekskursioner til SIF og 
Forskningsenheden for Sundhedsfremme årligt. 

• Eksamen og feedback: Større fokus på feedback, bl.a. fælles feed-
back efter eksamen. 

• Studenterinddragelse: Etablering af studenterråd med deltagelse af 
studerende fra alle årgange, som skal mødes med studieledelsen 2 
gange årligt. 
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Kandidat: 

• Undervisningen er interessant: revision af studieordning er påbe-
gyndt bl.a. på baggrund af studenterevalueringer. 

• Læringsfællesskaber: revision af uddannelsen og flytning til ny byg-
ning ved UC Syd forventes at have positiv effekt. 

• Eksamen og feedback: Større fokus på feedback, bl.a. fælles feed-
back efter eksamen. 

• Studenterinddragelse: Etablering af studenterråd med deltagelse af 
studerende fra alle årgange, som skal mødes med studieledelsen 2 
gange årligt. 
Revision af studieordning er påbegyndt bl.a. på baggrund af studen-
terevalueringer og forventes afsluttet 2020. 

 
De fleste tiltag er allerede igangsat, som en del af fx generel handlingsplan for 
uddannelsen, og skal videreføres.  
 
SMU 2019: 
 
Handleplan for bacheloruddannelsen: 

• Generelt studiemiljø: svag forbedring fra sidste SMU’er.  
• Studieaktivitet: ved studiestart skal der være større fokus på, at d 

uddannelsen er et fuldtidsstudium. 
• Faglige forhold: studieture til København og Esbjerg, studenterråd, 

udbuddet af faglige arrangementer skal tydeliggøres. 
• Sociale forhold: mentorordning er etableret fra efteråret 2019, lokale 

til Hygia er på plads i Odense, udbuddet af sociale arrangementer 
skal tydeliggøres. 
Trivsel: større synlighed af faglige vejledere, hjælp til dannelse af 
studiegrupper. En del angiver stress ifm. eksamen: faglige vejle-
dere/mentorer skal italesætte dette ved studiestart. På 1. semester 
møder de studerende en trivselsvejleder samt får vejledning vedr. 
dannelse af studiegrupper.  

• Information: information om fag og studie er tilfredsstillende, kritik af 
mitsdu.dk gives videre til webansvarlige. Bedre information om vej-
ledningsmuligheder. 

• Fysiske forhold: det skal sikres, at der er plads til alle i undervisnins-
lokaler. 
 

Handleplan for kandidatuddannelsen: 
• Generelt studiemiljø: svagt fald fra sidste SMU 
• Faglige og sociale forhold: Flytning til Degnevej forventes at øge til-

fredsheden. Udvalg af arrangementer skal tydeliggøres og der skal 
arbejdes mere på tværs med øvrige uddannelser. Oprettelse af stu-
denterråd. 

• Trivsel: faglige vejledere skal være mere synlige. Hjælp til dannelse 
af studiegrupper skal indføres på 1. semester.   

• Information og kommunikation: information om fag og studie er til-
fredsstillende, kritik af mitsdu.dk gives videre til webansvarlige. 
Bedre information om vejledningsmuligheder. 

• Fysiske og æstetiske forhold: forbedring forventes ved flytning til ny-
byggeri på Degnevej. 

 
Undervisningsevalueringer – forår 2. kvartal: 
Epidemiologi: flot evaluering og handleplan. Handleplan godkendes. 
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Sundhedsadfærd: pæn evaluering. Ikke alt materiale, som blev brugt i under-
visningen, var tilgængeligt på blackboard. Dette forklares i handleplan og vil 
blive forsøgt afhjulpet fremover. Handleplan godkendt. 
Advanced Epidemiology: mange kommentarer og en del kritik, bl.a. over over-
lap mellem undervisning på bachelor- og kandidatuddannelsen og i løbet af 
selve uddannelsen (fx study designs). I arbejdet med revision af kandidatstu-
dieordningen er progression et af . Handleplanen godkendes. 
Health Communication: fin evaluering, handleplan mangler, da modulkoordina-
tor er fratrådt. Evalueringsresultaterne gives videre til ny koordinator. 
The Economics of Prevention in Health: god evaluering uden særlige punkter. 
Handleplan godkendt. 
Harmonisation: der er kritik af manglende sammenhæng mellem forelæsninger 
pga. flere forskellige forelæsere. Handleplanen imødekommer dette og god-
kendes handleplan. 
Health and Safety Risk Management: fin evaluering. Handleplan godkendt. 
 

5. Justering af modulbeskrivelse for Health and Safety Risk Management  
Justering af målbeskrivelse og ændring af prøveform til portfolio eksamen. 
Godkendes. 
 

6. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale, ej imøde-
kommet.  
Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår, imødekommet. 
Ansøgning om dispensation til afmelding af eksamen, imødekommet. 
Ansøgning om startmerit Folkesundhedsetik og videnskabsteori samt Krop og 
folkesundhed, ej mødekommet. 
Ansøgning om startmerit for valgfag, imødekommet. 
Ansøgning om forhåndsmerit for valgfag, ej imødekommet. 

 
7. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 
Mødet sluttede kl. 15.15. 
 
 

Maja Bertram 
 Formand  / Janne Krogh 
    Studiekoordinator 


