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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 24. september. 
 
 
 

3. Orienteringspunkt 
 

a) Orientering v. studienævnsformand 
Der er afholdt kursus i feedback v. Universitetspædagogik for un-
dervisere på uddannelsen.   
Der er opmærksomhed på brugen af itslearning, idet der er stor 
forskel fra kursusrum til kursusrum, hvilket kan være forvirrende 
for de studerende. Der vil blive afholdt en session om overord-
nede principper for indretning af kursusrum ved SUNDs e-læ-
ringskonsulent.   
Proces for forberedelse til statusmøder er blevet justeret. Der vil 
komme nærmere information til bl.a. studienævn.  

b) Orientering v. øvrige medlemmer 
EKP: de faglige vejledere er i fuld gang med planlægning af stu-
diepraktik, som afholdes i slutningen af oktober. Der er lige nu 28 
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tilmeldte, hvilket er en stor stigning fra sidste år, hvor studieprak-
tikken blev afholdt online.  

c) Orientering v. studiekoordinator 
Intet under dette punkt. 
 

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

 

a) Gennemgang af undervisningsevalueringer for Bridging 
Course 2021  
Fin evaluering, med få kommentarer, som følges op på. Handle-
planen er godkendt.  

 
 

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

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

a) Justering af fagbeskrivelse for Sundhedsforskning om børn 
og unge  
Der er primært tale om justering af formål på baggrund af handle-
plan fra undervisningsevalueringen. Godkendt. 
 

b) Justering af fagbeskrivelse for Praktik- og projektforløb 
Oplysninger om eksamen præciseres. Godkendt. 
 
 

a) Optagelse af undervisningen 
Studienævnet har modtaget en henvendelse fra to undervisere, 
som ”opfordrer Studienævnet til at komme med en klar og central 
udmelding om, at undervisningen (både fysisk og online) frem-
over ikke optages og deles med de studerende”. Underviserne 
føler, at de bruger unødig lang tid på diskussioner med de stude-
rende herom.  
Studienævnet er enige om, at studerende ikke skal have krav på 
at få undervisningen optaget, men at det kan være meget rele-
vant i nogle situationer afhængig af hvilket fag, der er tale om. 
Mange studerende er glade for at kunne gå tilbage og se under-
visningen igen. Det skal være op til den enkelte underviser at be-
slutte. Det vil være en god idé, at underviseren i begyndelsen af 
et fag melder klart ud, hvad de studerende kan forvente.  
På baggrund af studienævnets diskussion vil studieledelsen for-
fatte en udmelding til underviser og studerende.  
 

7. Eventuelt 
 

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

Intet under dette punkt.  
  

a) Studienævnet behandler de indkomne sager 
Tilsagn: 
- Startmerit (2, heraf 1 delvist imødekommet) 
- Dispensation til 4. prøveforsøg (2) 
- Dispensation til udsættelse af frist for aflevering af kandidat-

speciale (1) 
- Dispensation til særlige prøvevilkår på hele uddannelsen (1) 
Afslag: 
- Startmerit (1) 
 
Formandsbehandlede sager til orientering: 
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- Dispensation fra studiestartsprøve (1) 
 

Mødet sluttede kl. 15.15 
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