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1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 8. oktober 2020
Godkendt.

2.

Siden sidst
Intet at bemærke.

3.

Meddelelser
JK: sekretariatet modtog en del henvendelser med ønske om omlægning af
den skriftlig stedprøve i Economic Evaluation in Health Care til online pga. bekymringer vedr. smittefare. Fakultetsledelsen udsendte en generel beslutning
om at fastholde stedprøver med fysisk tilstedeværelse, bl.a. for at sikre kvaliteten.
Fremover vil JK udsende referater til godkendelse snarest muligt efter mødet,
således at vi kan opfylde kravet om, at referater skal være tilgængelige på
hjemmesiden senest 14 dage efter et møde.
MB: på kandidatuddannelsen testes lige nu et nyt system til afvikling af undervisningsevaluering, som automatiserer arbejdsflowet mere end det nuværende
og som bl.a. gør det muligt at dele evalueringerne op i de to modeller. MBs
indtryk er indtil videre, at det fungerer godt. Systemet vil blive udrullet til alle
moduler på bachelor- og kandiatuddannelsen.

4.

Systematisk kvalitetsarbejde
Gennemgang af delpolitik 6 og 8
Delpolitik 6 – tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning: der
leves op til delpolitikken, dog bemærkes i evaluering af hele uddannelsen at
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der mangler sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og kompetenceprofil. Ved næste evaluering bør der spørges ind til, hvilke konkrete
kompetencer, der mangler.
Delpolitik 8 – overgang til job og karriere: Der bør gøres mere ud af at synliggøre muligheder for vejledning om job/karriere.
Opsamling af handleplaner fra efterår 2019:
Organisation, ledelse og management: evalueringen er problematisk. Modultovholder vil fremover gøre mere ud af at forklare modulets formål og indhold
samt forbedre dialogen med de studerende. Handleplan godkendt.
Implementering: handleplanen imødekommer kritikpunkterne i evalueringen og
godkendes.
Videregående biostatistik: flot evaluering. Handleplanen godkendes.
Studiestartsevaluering kandidat:
Den sociale studiestart har været sværere for Blended Learning end for modellen med fysisk fremmøde. Studieledelsen inddrage det nye studenterråd ved
planlægningen af næste års studiestart.
5.

Justering af modulbeskrivelse for Miljø og sundhed
Opgavens omfang ønskes justeret. Godkendt.

6.

Eventuelt
Intet under dette punkt.

7.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgninger om startmerit, delvist imødekommet.
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af individuel studieaktivitet, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til afmelding af fag, imødekommet.
Ansøgning om yderligere prøveforsøg, imødekommet.
Ansøgning om dispensation fra frist for afslutning af uddannelsen, imødekommet.
Orientering om formandsbehandlede sager siden sidste møde.
Mødet sluttede kl. 15.00.
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