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Punkter til drøftelse: 
 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra mødet den 
19. august 2021 
 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

Referatet er godkendt ved skriftlig behandling den 1. september. 
 
 
 

3. Orienteringspunkt 
 

a) Orientering v. studienævnsformand 
Ca. 40 studerende har påbegyndt bacheloruddannelsen. På kan-
didatuddannelsen er optaget 94 studerende. Endelige tal for op-
tag opgøres pr. 1. oktober.  
Der har været en god studiestart på både BA og KA.  
Der blev afholdt en minikonference som ”genstudiestartsaktivitet” 
den 13. september for alle studerende både i Odense og Esbjerg. 
Der er stadig midler tilbage i den bevilgede pulje til flere arrange-
menter. Studieledelsen modtager gerne forslag fra studerende.   
På ministerielt plan er det vedtaget at gennemføre ledighedsba-
seret dimensionering på en del uddannelser i hele landet, herun-
der KA i folkesundhedsvidenskab på SDU, hvor vi fremover kun 
vil have 59 studiepladser. Tallene for alle uddannelser kan ses på 

Referat 

Emne  Møde i Studienævnet for folkesundhedsvidenskab  

Dato og tidspunkt  Den 16. september 2021 kl. 14 – 16 

Sted  Online via Zoom  

Til stede  Maja Bertram (MB), Lau Caspar Thygesen (LCT), Gabriele Berg-
Beckhoff (GBB), Leena Karlsson (LK), Heidi Lynge Søfelt (HLS), 
Ida Simmelsgaard (IS), Teresa Holmberg (TH), Katrine Lynggaard 
Trans (KLT), 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 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dimensione-
ring/dimensionering-2014  

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

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 BA forår 2021, 2. 
kvartal 
 
Praktik- og projektforløb: 
Der efterspørges mere information før praktikken og i forbindelse 
med udarbejdelse af poster. Handleplan imødekommer det fint og 
godkendes.  
 

b) Gennemgang af Studiemiljøundersøgelse 2021:  
BA: SMU bærer præg af coronanedluktningen og er generelt dår-
ligere som på alle øvrige uddannelser. I handleplanen fokuseres 
på fire tematikker: faglige og sociale fællesskaber, trivsel, infor-
mation og kommunikation og fysiske forhold.   
KA: tendensen er den samme tendens som på BA pga. corona. I 
handleplanen er der fokus på faglige og sociale fællesskaber, 
trivsel, funktionsnedsættelse og information og kommunikation.   
Handleplanerne godkendes.  

 
 

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

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

Intet under dette punkt. 
 
 
 
Intet under dette punkt. 
 

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) 
Afslag: 
- Startmerit (1) 
 
Administrativt behandlede sager til orientering: 
- Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (11) 
 
Formandsbehandlede sager til orientering: 

https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dimensionering/dimensionering-2014
https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/dimensionering/dimensionering-2014


 

 Side 3 

- Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist bachelorprojekt 
(1) 

Mødet sluttede kl. 14.40 
 

 
 

 

Maja Bertram  Janne Krogh 
Studienævnsformand Studiekoordinator 
 
 


