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1.

Konstituering af studienævnet
Studienævnet konstituerer sig og udpeger MB til formand og EMA til næstformand.

2.

Siden sidst
Intet under dette punkt.

3.

Meddelelser
MB og LL: Åbent Hus for kandidatuddannelser den 10. februar blev i år afholdt
online med god deltagelse (ca. 50 deltagere) og med stor spørgelyst.
JK: vi er nu overgået til itslearning som e-læringsplatform. Dog fortsætter kandidatspecialer som det eneste på blackboard frem til slutningen af forårssemestret.

4.

Systematisk kvalitetsarbejde
Aftagerpanelmøde 2020: MB fremlægger referat og handleplan, som er lavet
på baggrund af input fra aftagere. Studienævnet har ikke kommentarer til
handleplanen.

5.

Udfordringer med de to modeller på kandidatuddannelsen
LE: studieledelsen ønsker at følge op på de erfaringer, som modulkoordinatorerne har gjort sig i efterårssemestret. Der er udfordringer ift. studerendes forskellige forudsætninger, herunder at studerende med en baggrund i folkesundhedsvidenskab oplever en del gentagelse af stof fra bacheloruddannelsen.
Desuden kan samarbejdet mellem de to modellers undervisere forbedres.
Studieledelsen vil arbejde videre med disse udfordringer, bl.a. i forbindelse
med revision af kandidatstudieordningen og vil i det omfang det er nødvendigt
inddrage studienævnet.
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6.

Eventuelt
NEJ: fakultetet har meldt ud, at alle mundtlige prøver på Sund skal afholdes
online til og med juni måned, men der er et stort ønske fra studerende om at
forsvar af kandidatspeciale afholdes med fysisk fremmøde. Studieledelsen er
opmærksomme på det og såfremt der bliver mulighed for at åbne op, vil afsluttende eksamener, dvs. bachelor- og specialeforsvar om muligt blive prioriteret.

7.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgning om forhåndsmerit, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til udsættelse af frist for kandidatspeciale samt afslutning af uddannelsen, imødekommet.
Ansøgninger om afmelding af fag, imødekommet.
Orientering om administrativt behandlede sager siden sidste møde.
Mødet sluttede kl. 15.00.
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