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Punkter til drøftelse: 
 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
 

2. Godkendelse af re-
ferat fra mødet den 
10. juni 2021 
 

Dagsorden blev godkendt. 
 
 

Referatet er godkendt ved skriftlig behandling den 24. juni. 
 
 
 

3. Orienteringspunkt 
 

a) Orientering v. studienævnsformand 
MB: Det er desværre ikke lykkedes rekruttere studerende til at 
hjælpe med social studiestarten på kandidatuddannelsen, hvorfor 
det i år er studieledelsen, som står for studiestarten.  
Studieledelsen har modtaget midler til genstudiestartsaktiviteter. 
Der afholdes derfor den 13. september en minikonference om so-
cial ulighed i sundhed for alle studerende på BA og KA i Odense 
og Esbjerg. Der skal annonceres mere. TH sørger for en teaser.  
Der er ansat en ny outreach-koordinator på Idræt og FSV, som 
fortsætter arbejdet med rekruttering, fastholdelse og beskæfti-
gelse. 
Arbejdet med ny KA studieordning skrider frem. 

b) Orientering v. øvrige medlemmer 

Dagsorden 

Emne  Møde i Studienævnet for folkesundhedsvidenskab  

Dato og tidspunkt  Den 19. august 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), 
Teresa Holmberg (TH), Emma Kjær Pedersen (EKP - faglig vejle-
der) 

Afbud fra  Nina Høy Andersen, Emilie Frederikke Møller-Andersen   

Dagsorden sendt til 
orientering til 

Faglige vejledere, vicestudieleder Teresa Holmberg (TH) 

Mødeleder  Studienævnsformand Maja Bertram (MB) 
 

Referent Studiekoordinator Janne Krogh (JK) 



 

 Side 2 

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 KA forår 2021, 2. 
kvartal 
 
Effect Evaluation – Theory and Practice: 
Jævn evaluering for begge modeller. Handleplan imødekommer 
det fint og godkendes.  
 
Health Communication:  
Fin evaluering. Handleplan godkendt.  
 
The Economics of Prevention in Health:  
Flot evaluering. Handleplan godkendt.  
 
Implementation and Process Evaluation of Interventions:  
Jævn evaluering. Handleplan godkendt.  
 
Harmonisation, Sovereignty, Diversity and Global Health:  
Der er afgivet færre end 5 evalueringssvar, hvorfor evalueringen 
ikke kan behandles. 
 
Health and Safety Risk Assessment:  
Der er afgivet færre end 5 evalueringssvar, hvorfor evalueringen 
ikke kan behandles. 
 

b) Gennemgang af undervisningsevalueringer BA forår 2021, 2. 
kvartal:  
 
Epidemiologi: 
Fin evaluering. Handleplanen godkendes. 
 
Sundhedsadfærd: 
Fin evaluering. Handleplanen godkendes.  

 
5. Studieordninger, 

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

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

a) Justering af fagbeskrivelse Worksite Health Promotion  
Ny modulansvarlig ønsker justering af læringsmål og undervis-
ningsformer samt indførelse af deltagelse i undervisning som en 
forudsætning for deltagelse i eksamen.  
Krav om deltagelse godkendes ikke. Det er for sent i forhold til ef-
teråret og der er desuden ingen begrundelse for, hvorfor kravet 
ønskes genindført. Resten godkendes. 
 
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: 
- Dispensation til 4. prøveforsøg (1) 



 

 Side 3 

 - Dispensation til udsættelse af frist for afslutning af uddannel-
sen (1) 

- Dispensation til særlige prøvevilkår (1) 
- Forhåndsmerit for valgfag (1) 
 
Afslag: 
- Ingen afslag  
 
Administrativt behandlede sager til orientering: 
- Forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb (18) 
 
Formandsbehandlede sager til orientering: 
- Dispensation til afmelding af fag (1) 

Mødet sluttede kl. 14.40 
 

 
 

 

Maja Bertram  Janne Krogh 
Studienævnsformand Studiekoordinator 
 
 


