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Punkter til drøftelse: 
 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra mødet den 
16. september 2021 
 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

Referatet er godkendt ved skriftlig behandling den 27. oktober. 
 
 
 

3. Orienteringspunkt 
 

a) Orientering v. studienævnsformand 
Intet under dette punkt. 

b) Orientering v. øvrige medlemmer 
Intet under dette punkt. 

c) Orientering v. studiekoordinator 
Udmelding, som er udarbejdet af TH på baggrund af sidste mø-
des diskussion om optagelse af undervisningen, er sendt ud til 
undervisere og studerende og vil desuden blive lagt på 
mitsdu.dk.  
 
  
 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for folkesundhedsvidenskab  

Dato og tidspunkt  Den 11. november 2021 kl. 14 – 16 

Sted  Online via Zoom  

Til stede  Maja Bertram (MB), Lau Caspar Thygesen (LCT), Gabriele Berg-
Beckhoff (GBB), Leena Karlsson (LK), Emilie Frederikke Møller-An-
dersen, Heidi Lynge Søfelt (HLS), Ida Simmelsgaard (IS), Nina Høy 
Andersen (NHA), Teresa Holmberg (TH), Emma Kjær Pedersen 
(EKP - faglig vejleder) 

Afbud fra   

Dagsorden sendt til 
orientering til 

Faglige vejledere, vicestudieleder Teresa Holmberg (TH) 

Mødeleder  Studienævnsformand Maja Bertram (MB) 
 

Referent Studiekoordinator Janne Krogh (JK) 



 

 Side 2 

4. Kvalitetssikring og 
udvikling af uddan-
nelse og undervis-
ning (§ 18, stk. 4, nr 
1) 

 

a) Evaluering af social studiestart BA E21  
Det er en fin evaluering på linje med de seneste år. Der skal ikke 
udarbejdes handleplan for social studiestart.  

 
 

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

6. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr. 5) 
 

a) Godkendelse af nyt valgfag Human Health  
Human Health er nyt valgfag på 5 ECTS som udbydes af SIF til 
flere kandidatuddannelser på Sund. Faget udbydes som sommer-
skole i august. Godkendt. 
 
Intet under dette punkt. 

7. Eventuelt 
 
 
 

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

EKP orienterer om studiepraktik for gymnasieelever, som havde 
god deltagelse i år. Pga. placeringen lige op til eksamen havde 
det dog været svært at finde godt indhold til dagene.   
  

a) Studienævnet behandler de indkomne sager 
Tilsagn: 
- Startmerit (5) 
- Forhåndsmerit (3, heraf 1 delvist imødekommet) 
- Forhåndsgodkendelse af individuel studieaktivitet (1) 
- Dispensation til 4. prøveforsøg (2) 
- Dispensation til udsættelse af frist for afslutning af uddannel-

sen (1) 
- Dispensation til særlige prøvevilkår på hele uddannelsen (1) 
Afslag: 
- Forhåndsmerit (1) 
- Startmerit (3) 
 
Administrativt behandlede sager til orientering: 
- Forhåndsgodkendelse af praktik (2) 

 

Mødet sluttede kl. 14.35 
 

 
 

 

Maja Bertram  Janne Krogh 
Studienævnsformand Studiekoordinator 
 
 


