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1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 9. januar 2020
Godkendt.

2.

Siden sidst
Intet at bemærke.

3.

Meddelelser
MB: fra september 2020 bliver det muligt at følge kandidatuddannelsen i
Odense. Der bliver tale om specialiseringen Intervention og Evaluering, som
henvender sig til en dansk kontekst.

4.

Systematisk kvalitetsarbejde (statusmøde, aftagerpanel, dimittendundersøgelser, undervisningsevalueringer og nøgletal):
Studiestartsundersøgelse 2019: Der er generelt tale om en flot evaluering
både for bachelor og kandidatuddannelsen. Fx tilkendegiver 90% af bachelorstuderende, at de er tilfredse med studiestarten. Der er lidt mindre tilfredshed
med faglig feedback, hvilket allerede er et fokuspunkt i øvrige handleplaner.
Der udarbejdes ikke handleplan for studiestartsundersøgelsen.
Evaluering af social studiestart bachelor 2019: Ligeledes en meget flot evaluering. Fakultetets tovholder for social studiestart afholder evalueringsmøde for
tutorerne. Der udarbejdes ikke handleplan for social studiestart.
Undervisningsevalueringer efterår 2019, Public Health Research on Global
Scale: to ting fremhæves af modultovholder i handleplanen: studerende efterlyser flere diskussioner og feedback samt bedre sammenhæng mellem indhold
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og eksamen. Modultovholder vil forsøge at forbedre og tydeliggøre disse ting
næste år. Handleplanen godkendes.
Årsberetning fra censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser: Studienævnet modtager årsberetningen til orientering.
Der er ingen særlige opmærksomhedspunkter i forhold til uddannelsen.
5.

Revision af modulbeskrivelse for fællesmodulet Global Health
Modulbeskrivelsen godkendes.

6.

Retningslinjer for gruppedannelse på bacheloruddannelse
MB: der har igennem længere tid været problemer med gruppedannelse i form
af studerende, som ikke lykkes med at finde en gruppe at være med i eller studerende, som af forskellige årsager ønsker at arbejde individuelt. Hidtidig praksis har været, at de pågældende studerende skal ansøge studienævnet om en
dispensation til individuel prøve. I praksisbeskrivelsen står der, at der skal
være tale om usædvanlige forhold for at en dispensation kan gives. En ansøgning skal være indgivet en måned før modulet starter. Denne praksis har vist
sig at fungere dårligt, idet ansøgningerne oftest kommer så sent, at den studerendes reelle mulighed for at komme i en gruppe i tilfælde af afslag er forpasset. Der lægges op til at lægge beslutningskompetencen over til modulkoordinator.
Studienævnet diskuterer problematikken og enes om at ændre praksis til, at en
studerende som ønsker at skrive alene, skal henvende sig til modulkoordinator, som i samråd med studieledelsen tager stilling til, om ønsket kan imødekommes. Der skal være tale om særlige omstændigheder (ikke ”usædvanlige
forhold”, som er et fast defineret begreb) og en faglig begrundelse for, at den
studerende kan få lov til at skrive alene. Studienævnet håber på dén måde at
gøre ansøgningsprocessen hurtigere og administrativt mindre tung. Desuden
kan modulkoordinator bedst foretage den faglige vurdering.
Studieledelsen vil følge op på, om den nye procedure fungerer efter hensigten.
Studienævnets hovedregel om, at studerende selv må danne grupper ved
gruppearbejde, som er en del af eksamen, fjernes, således at det er op til den
enkelte modultovholder at vurdere, hvornår de studerende selv må danne
grupper eller om modultovholder foretager gruppeinddelingen.

7.

Retningslinjer for kandidatspeciale
MB har forespurgt om censorformandskabets holdning til vejleders eventuelle
medforfatterskab på et artikelbaseret speciale. Formandskabet melder klart tilbage, at et medforfatterskab vil skabe tvivl om vejlederens habilitet og derfor
ikke bør forekomme.
Studienævnet fastholder derfor indtil videre reglen om, at vejleder ikke må
være medforfatter på et artikelbaseret kandidatspeciale. Studieledelsen vil ved
lejlighed bringe spørgsmålet op i studielederkredsen på Sund.

8.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgning om forhåndsmerit til Sundhedsøkonomi, imødekommet.
Ansøgning om forhåndsmerit til valgfag, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til udsættelse af afleveringsfrist, imødekommet.
Ansøgninger om dispensation til individuel prøve, én imødekommet, én afvist.
Orientering om administrativt behandlede sager:
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb, imødekommet.
Orientering om formandsbehandlede sager siden sidst:
Dispensation til ekstra tid til skriftlig eksamen.

Side 2

Dispensation til individuel eksamen.
Dispensation til afmelding af fag pga. graviditet.
9.

Eventuelt
Intet under dette punkt.
Mødet sluttede kl. 15.40.
Maja Bertram
Formand

/

Janne Krogh
Studiekoordinator
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