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sen (MR), Tessa Quirinia van Sas (TQS), Emilie Frederikke Møller-An-
dersen (EMA), Teresa Holmberg (TH – observatør), Randi Mikkelsen 
(faglig vejleder), Janne Krogh (JK – referent) 

Afbud fra: Sandra Nielsen 
 
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 4. februar 2020 
Godkendt.  
 

2. Siden sidst  
JK: retningslinjer for ansøgning om dispensation fra gruppeeksaminer fasthol-
des indtil afslutningen af nuværende kvartal, idet der er kommet flere ansøg-
ninger og der ikke bør være forskel i behandlingen af disse. De nye retningslin-
jer, som blev vedtaget ved sidste møde, meldes ud senere på semestret. 
 

3. Meddelelser 
Intet at bemærke. 
 

4. Systematisk kvalitetsarbejde (statusmøde, aftagerpanel, dimittendunder-
søgelser, undervisningsevalueringer og nøgletal): 
 
Evaluering af projektorienteret forløb: 
For både bachelor og kandidatuddannelsen er der lave svarprocenter, men de, 
som har svaret, er positive. På baggrund af evalueringen er der lagt forbedret 
informationsmateriale til praktikstederne på hjemmesiden.  
 
Analyse af frafald, gennemførsel og forsinkelse: analysen er udarbejdet på 
baggrund af sidste års statusmøde. Analyses fremlægges til orientering. Stu-
dienævnet har ingen bemærkninger. Analysen er bruges bl.a. til at fastlægge 
en kommende adgangskvotient til bacheloruddannelsen, idet det ses at stude-
rende med et karaktergennemsnit på under 5 fra gymnasiet har en højere fra-
faldsprocent.  
 

5. Nye valgfag på kandidatuddannelsen 



 

 Side 2 

- Economic Evaluation in Health Care: studienævnet synes, at der er 
lighed med modulet the Economics of Prevention in Health. MB ven-
der tilbage til modulkoordinator og beder hende tydeliggøre forskellen.   

- Intersectoral Action for Health:  godkendes 
- Register-based Analyses in Intervention Effect Studies: godkendes. 

 
6. Justering af målbeskrivelser bachelorfag efterår 2020 

Studienævnet godkender justeringerne.  
 
Modulbeskrivelserne har følgende passus (med få variationer) under informa-
tion om eksamen:  ”Evaluering til karakteren 12 / bedømmelsen Bestået:  
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtøm-
mende opfyldelse af modulets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler”. 
MB ønsker undersøgt, om denne kan fjernes. Punktet sættes på dagsordenen 
til næste møde. 
 

7. Justering af modulbeskrivelse for Worksite Health Promotion 
Justering af målbeskrivelser samt ønske om at fjerne forudsætningsfag (deta-
gelse i mundtlige præsentationer) godkendes.  
 

8. Dispensations- og meritansøgninger 
Ansøgninger om forhåndsmerit til valgfag, imødekommet. 
Ansøgning om dispensation til 4. og 5. prøveforsøg i to fag. Udskydes til næste 
møde pga. manglende dokumentation.  
Ansøgning om dispensation til at erstatte praktik med valgfag, ej imødekom-
met. 
Ansøgninger om dispensation til individuel prøve, imødekommet. 
Ansøgning om dispensation til ekstra tid ved prøver, delvist imødekommet. 
Orientering om administrativt behandlede sager: 
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb, imødekom-
met. 

 
9. Eventuelt 

TQS: på kandidatuddannelsen har studerende flere gange oplevet, at frister for 
karaktergivning ikke overholdes. JK: fristerne er fastsat i Eksamensbekendtgø-
relsen og skal overholdes. Er det ikke muligt, skal der gives besked til de stu-
derende. JK vil sørge for en reminder til underviserne samt, at der gives en til-
bagemelding på blackboard til de studerende.  
 
Mødet sluttede kl. 15.15. 
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