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1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 11. februar 
Godkendt. 
 

2. Siden sidst  
 

3. Meddelelser 
4. LE: Der er afholdt karriedag på SIF. I år foregik det online, hvilket gav mulig-

hed for at invitere studerende fra alle årgang og ikke blot førsteårsstuderende. 
Det var positiv oplevelse. Dog vil de studerende meget gerne besøge SIF fy-
sisk. 
 
Der er afholdt Åbent Hus for bacheloruddannelser, som også foregik online. 
Det gik godt, men en del faldt fra mellem præsentation og Q & A-session. De 
faglige vejledere har foreslået, at pausen mellem de to sessioner skal være 
kortere, hvis Åbent Hus bliver online fremover. 
 
JK: studienævnet kan finde afgørelser på eksamensklager til orientering på 
Sharepoint.  
 

5. Systematisk kvalitetsarbejde 
Undervisningsevalueringer efterår 2020, 2. kvartal: 
Studienævnet enes om, at der skal sende en generel tilbagemelding til under-
viserne med en anerkendelse af indsatsen med online undervisning samt ge-
nerelle råd om at bruge erfaringerne fremover og søge support, hvis man har 
udfordringer. Studieledelsen tager sig af det. 
 
Sundhedsfaktorer: evalueringen er pæn, dog er der en del kommentarer om 
udfordringer med online undervisning. Studienævnet noterer, at det i år ikke er 
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muligt at indhente en handleplan. Faget går over til ny modulansvarlig næste 
år. 
Krop og folkesundhed: fin evaluering, dog også med kommentarer vedr. online 
undervisning. Der også kommentarerer vedr. mange forskellige undervisere og 
meget omfangsrige forelæsninger. Handleplanen imødekommer dette og kan 
godkendes. 
Sundhedsfremme i praksis: flot evaluering. Handleplanen godkendes.  
Organisation, ledelse og management: problematisk evaluering med mange 
kommentarer vedr. bl.a. manglende feedback og struktur. Der er dog også po-
sitive kommentarer. Det ser ikke ud til, at der fulgt op på sidste års handleplan. 
Handleplanen er ikke tilfredsstillende og godkendes ikke.   
Forberedelse til bachelorprojekt: fin evaluering og handleplan, som godkendes.  
Implementering: fin evaluering. Der efterspørges bedre overblik over litteratur 
og læseplan. Godkendt handleplan. Underviser bør roses for forbedret evalue-
ring i forhold til tidligere år. 
Videregående biostatistik: meget flot evaluering. Handleplanen godkendes.  
Applied Biostatistics: god evaluering for begge modeller. Der efterspørges 
mere tid til spørgsmål. Underviserne bemærker, at sammenhængen mellem 
Bridging Course og Applied Biostatistics kan forbedres. Handleplan godken-
des. 
Public Health Ethics: fin evaluering af begge modeller. Eksamen vil blive juste-
ret næste år. Der er undren blandt studerende vedr. deltagelse i undervisnin-
gen som en forudsætning for at deltage i eksamen. MB vil tage dette op med 
underviserne. Handleplanen godkendes.  
Health Measurement Scales: evalueringer er ok, dog med bemærkninger om 
meget læsestof og meget selvstudie til et fag på 3,5 ECTS. Studieledelsen er 
opmærksomme på dette i arbejdet med revideret studieordning. Fine handle-
planer, som godkendes.  
Empowerment and Social Policy: god evaluering og handleplan. 
Intersectoral Action for Health: kritisk evaluering. Handleplanen bør justeres og 
godkendes ikke. 
Worksite Health Promotion: problematisk evaluering. Handleplanen kan ikke 
godkendes.  
Internship: fin evaluering. Forventeligt er der studerende, som har oplevet ud-
fordringer pga. nedlukninger af praktiksteder. Handleplanen godkendes.  
 
Studiestartsundersøgelse E2020:  
BA: Tilfredsheden er lavere end sidste år, men på niveau med resten af ud-
dannelserne på Sund. Dette skyldes muligvis coronasituationen.  
KA: Tilfredsheden er en anelse bedre end sidste år og bedre end resten af 
Sunds uddannelser. Det er glædeligt, at tilfredsheden er højere netop i år, hvor 
vi er startet op med to modeller. 
Der skal ikke udarbejdes handleplan for studiestartsundersøgelsen. 
 

6. Nyt fag på bacheloruddannelsen: Introduktionsforløb om verdensmålene 
for bæredygtig udvikling 
Et nyt modul på 1 ECTS introduceres på 1. semester. Modulet er et fælles mo-
dul på tværs af fakulteter. Det vil foregå som e-learning og afvikles sidelø-
bende med Introduktion til folkesundhedsvidenskab. Dette fag nedskrives fra 8 
til 7 ECTS for at gøre plads til det nye modul. Den modulansvarlige for Intro-
duktion til folkesundsvidenskab skal sikre koblingen med det nye modul. Modu-
let og nedskrivning af Introduktion til folkesundhedsvidenskab godkendes.  
 

7. Justering af fagbeskrivelse for Internship 
Der er tilføjet beskrivelse af læringsmål og beskrivelse af sammenhæng mel-
lem undervisning, eksamen og læringsmål. Studienævnet efterspørger en 
bedre beskrivelse af krav til eksamensopgaven, hvilket ikke nødvendigvis bør 
stå meget detaljeret i fagbeskrivelsen.  
Justeringen godkendes. 
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8. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 
 

9. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgning om startmerit, imødekommet. 
Ansøgning om dispensation til udsættelse af frist for kandidatspeciale, imøde-
kommet.   
Ansøgninger om særlige prøvevilkår, imødekommet. 
Ansøgning om fjerde prøveforsøg, imødekommet. 
Orientering om administrativt behandlede sager siden sidste møde. 
 
Mødet sluttede kl. 15.15. 

  
 

Maja Bertram 
 Formand  / Janne Krogh 
    Studiekoordinator 
 
 
 
 
 
 


