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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 23. april.

3. Orienteringspunkt

a) Orientering v. studienævnsformand
Applied Biostatistics:
Studienævnet godkendte ved sidste møde en ændring af prøveformen. Desværre blev ændringen ikke godkendt af fakultetet
pga. de øgede udgifter til ekstern censur, som en hjemmeopgave
med mundtligt forsvar ville medføre. Derfor er prøveformen fortsat en skriftlig stedprøve. Afskaffelse af den obligatoriske opgave
er godkendt.
Specialeforsvar:
Siden sidste møde har fakultetet åbnet op for muligheden for at
afholde specialeforsvar med fysisk tilstedeværelse under betingelse af, at både studerende, vejleder og censor var indforstået
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og afstandskrav kunne overholdes. Studieledelse og studieadministration har forespurgt blandt vejleder og studerende. Censorerne havde allerede takket ja til censur under forudsætning af, at
forsvaret blev online, hvorfor der er arbejdet med en løsningsmodel med fysisk fremmøde for studerende og vejleder og online
deltagelse af censor. Desværre har det vist sig umuligt at finde en
god teknisk løsning, hvor afstandskrav kan overholdes samtidig
med, at censor, studerende og vejleder alle kan se hinanden og
se den studerendes præsentation. Det er derfor besluttet at fastholde online forsvar, fremfor fysisk forsvar, hvor vi ikke kan sikre
en god oplevelse for alle parter samtidig med, afstandskravet
overholdes.
b) Orientering v. øvrige medlemmer
Intet under dette punkt.
c) Orientering v. studiekoordinator
Der er på baggrund af høring af anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse udarbejdet nye anbefalinger. Høringssvar mm. ligger på Sharepoint.
4. Kvalitetssikring og
udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr
1)

a) Gennemgang af undervisningsevalueringer BA forår 2021, 1.
kvartal
Kvalitative metoder:
God evaluering og handleplan, som imødekommer evalueringen
fint. Godkendt.
Offentlig sundhedsforvaltning:
God evaluering og handleplan, som godkendes.
Evidensbaseret sundhedspolitik:
God evaluering og handleplan, som godkendes.
International sundhed:
Meget lav svarprocent, ok evaluering. Handleplan godkendes.
Miljø og sundhed:
Ok evaluering og handleplan. Godkendt
Sundhedsforskning om børn og unge:
Flot evaluering. Handleplan godkendt.
Sundhedsøkonomi:
Fin evaluering og udførlig handleplan. Godkendt.

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

a) Justering af fagbeskrivelse Biostatistik
Ændring af prøveform for omprøve:
Hidtil har prøveformen ved omprøve med 5 eller færre tilmeldte
studerende været mundtlig. Dette ændres til at være samme som
ordinær prøve.
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Justering af undervisningsform:
PBL ændres til ”casebaseret gruppearbejde.
Ændringerne godkendes.
b) Justering af fagbeskrivelse Public Health in the 21st Century
Justering af læringsmål:
Læringsmål “Apply PBL-based learning and debate skills” ønskes
slettet.
Studienævnet efterspørger en nærmere begrundelse inden godkendelse.

6. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr 5)

7. Eventuelt

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

a)

Afmelding fra eksamen med fysisk fremmøde
Fakultet indstiller til, at studerende med nervøsitet ift. Covid19
kan afmeldes eksamen uden dokumentation v. sommereksamen
2021.
Studienævnet godkender dette.
Intet under dette punkt.

a) Studienævnet behandler de indkomne sager
Tilsagn:
Udsættelse af frist kandidatspeciale (2 – heraf 1 delvist)
Forhåndsmerit for valgfag (10)
Afslag:
Ingen afslag
Administrativt behandlede sager:
Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (4)
Forhåndsmerit for valgfag (1)

Mødet sluttede kl. 14.55
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