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1.

Siden sidst
JK afventer rektoral udpegning af nye studentermedlemmer, hvorfor vi udskyder konstituering med valg af næstformand til næste møde.

2.

Meddelelser
MB: Fra 1. februar tager SDU systemet itslearning i brug som afløser for blackboard. Der afholdes workshops for alle modulansvarlige, så de er klar til at
bruge systemet.

3.

Systematisk kvalitetsarbejde
Opsamling af handleplan fra efterår 2020, 1. kvartal, Health Policy:
I handleplanen indgår nu, at studieledelsen tager ansvar for at kigge på de
overlap, der måtte være med andre fag på uddannelsen. Handleplanen godkendes.
Evalueringsresultater efterår 2020 1. kvartal (kandidat 1. semester):
Evalueringerne har nyt format pga. et nyt system, som bla. gør det muligt at
opdele evalueringerne i blended learning/Esbjerg. Opstillingen af handleplaner
er forvirrende. MB og JK undersøger, om det kan optimeres.
Public Health in the 21st Century: Overvejende positive evalueringer og ret ens
for de to modeller. Der er del kommentarer vedr. gentagelse af stof fra bacheloruddannelsen. Studieledelsen er opmærksom på dette, og der vil blive taget
hånd om det ved den gennemgribende revision af studieordningen, som er i
gang. Handleplanerne godkendes.
Public Health Policy and Administration: Positive evalueringer overordnet. Der
er en del kritik af Unihelper, som for første gang er blevet brugt til at danne eksamensgrupper. Handleplaner godkendt.
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4.

Justering af modulbeskrivelse for Public Health Ethics
Der ønskes en mindre justering af tekst vedr. formål og overordnet indhold
samt beskrivelse af eksamensopgaven. Godkendt.

5.

Drøftelse af udbud og undervisningsform for valgfag på kandidatuddannelsen
Studieledelsen ønsker studienævnets input vedr. udbud af valgfag på 3. semester. Det nuværende udbud ligger primært i Esbjerg med fysisk fremmøde.
Studieledelsen ønsker at tilgodese studerende på begge modeller, fx ved delvis online undervisning.
Studienævnet er enig i, at online undervisning tilgodeser flere studerende, som
fx er på udlandsophold eller i praktik eller bor langt væk. Det pointeres, at kvaliteten af online undervisning ikke er den samme som ved fysisk fremmøde.
At knytte fagene til en specialisering kan guide de studerende i, hvad der er relevant for dem, men det skal være muligt at vælge frit. Brede og generelle
valgfag er mest interessante for studerende. Valgfag om Mental Health og
kvantitative metoder foreslås.
Studieledelsen vil arbejde videre og modtager gerne flere input fra studienævnet og andre.

6.

Eventuelt
Intet under dette punkt.

7.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til afmelding af fag, imødekommet.
Orientering om administrativt behandlede sager siden sidste møde.
Mødet sluttede kl. 15.15.
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