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1.

Siden sidst
MB: der er kommet en afklaring på varetagelsen af bachelorfaget Organisation, ledelse og management, idet Institut for Sundhedstjenesteforskning har
besluttet fremover selv af varetage undervisningen på faget.

2.

Meddelelser
MB: Der er fra SDU’s side øget fokus på nøgletallene for studieintensitet og dimittendledighed. På FSV er der problemer med begge tal, hvorfor studieledelsen er blevet bedt om at indmelde forslag til tiltag.
MB: i forbindelse med den gradvise genåbning af SDU er der givet dispensation til, at den skriftlige stedprøve i Sundhedsadfærd, som er uden hjælpemidler, afholdes med fysisk fremmøde. På kandidatuddannelse gennemføres alle
eksaminer og undervisning online. Der er åbnet op for muligheden for at booke
grupperum. En afklaring af fremgangsmåden på vej. Der er desuden mulighed
for at afvikle studiestartsaktiviteter for studerende på 2. semester på BA og KA.
Her vil de studerende blive taget med på råd. Studieledelsen har ad flere omgange indgivet ønske om fysisk fremmøde ved mundtligt forsvar af bachelorprojekter og specialer. Desværre ser det ikke ud til, at ønsket kan imødekommes fra SDU.

3.

Ændring af fagbeskrivelse Applied Biostatistics
Modulkoordinatorerne har ønsket en justering af undervisningsform og feedback. Desuden ønskes en ændring af prøveformen fra en skriftlig stedprøve til
en 48-timers gruppeopgave med individuelt mundtligt forsvar. Samtidig ønskes
den obligatoriske opgave fjernet.
Syddansk Universitet
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T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Studienævnet er opmærksomme på de planlægningsmæssige udfordringer, da
den nye prøveform vil lægge beslag på en stor del af den tid, der er til rådighed
til afvikling af eksamen i januar. De 48 timer til gruppeopgaven vil skulle placeres i slutningen af undervisningsperioden.
Studienævnet godkender ændringen, men vil følge op på, hvordan afviklingen
forløber. Godkendelsen er desuden betinget af, at fakultetet kan godkende de
øgede udgifter til ekstern censur, som ændringen medfører.
4.

Ændring af fagbeskrivelse Public Health Ethics
Med udgangspunkt i undervisningsevalueringerne af faget, ønskes kravet om
deltagelse i undervisning som forudsætning for deltagelse i eksamen fjernet.
Studienævnet godkender ændringen.

5.

Godkendelse af fagbeskrivelse for nyt valgfag Qualitative Analysis
Studienævnet godkender fagbeskrivelsen. Modulkoordinator har foreslået af
faget afvikles på dansk. Studienævnet fastholder, at faget skal udbydes på engelsk, så internationale studerende ikke udelukkes fra at deltage.

6.

Forhåndsgodkendelse af valgfag fra Idræt og Sundhed samt Sundhedsfaglig kandidat
Fagene forhåndsgodkendes som valgfag på kandidatuddannelsens 3. semester. Det diskuteres, hvorvidt det er optimalt at tilføje disse fag til tilmeldingsblanketten. Studienævnet er enig om, at det ikke er en god idé, bl.a. fordi fagene ikke nødvendigvis er fag, som studienævnet anbefaler frem for andre.
Derfor bibeholdes praksis med, at der skal ansøges om forhåndsgodkendelse,
når man ønsker at deltage i disse fag.

7.

Eventuelt
Intet under dette punkt.

8.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgning om startmerit, imødekommet.
Ansøgning om forhåndsmerit, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til udsættelse af frist for bachelorprojekt, imødekommet.
Orientering om administrativt behandlede sager siden sidste møde.
Mødet sluttede kl. 15.15.
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