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1.

Valg af næstformand
MB byder velkommen til to nye studienævnsmedlemmer Nina Høy Andersen
og Nanna Eithz Jørgensen. Studienævnet vælger Tessa Quirina Bang Van
Sas til næstformand for resten af valgperioden.

2.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 20. august 2020
Godkendt. Mødet i september blev aflyst.

3.

Siden sidst
Intet at bemærke.

4.

Meddelelser
MB: der er en proces i gang vedr. evt. omlægning af undervisning i 2. kvartal
på samme måde, som det er sket med 1. kvartal. Så snart det er på plads, vil
det fremgå af skemaerne om der er fysisk fremmøde eller online undervisning.
Alle modulkoordinatorer i desuden blevet bedt om at sørge for et online alternativ til fysisk fremmøde, for de studerende, som pga. Covid19-restriktioner
ikke må møde op på SDU. Løsningerne varierer fra modul til modul, og det
skal understreges, at der ikke kan garanteres det samme faglige udbytte som
ved fysisk fremmøde.
JK: individuelle studerendes problemer med fremmøde pga. Covid19 vil blive
vurderet individuelt i studienævnet. Evt. kan der blive tale om at tilbyde mundtlige eksamener online via zoom.

5.

Systematisk kvalitetsarbejde
Evaluering af hele uddannelsen, gennemgang af handleplaner:
Bachelor: Opmærksomhedspunkter, som imødekommes i handleplanen: det
skal vurderes om, der er for mange gruppeeksaminer, evalueringsresultater
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skal bruges aktivt på modulerne og gentagelser i undervisningen skal forsøges
minimeret. Fin handleplan, som studienævnet godkender.
Kandidat: Vigtigste opmærksomhedspunkter, som imødekommes i handleplanen: Igangværende revision af kandidatuddannelsen skal hjælpe med til at studerende føler sig udfordret og undgå gentagelser/overlap med bacheloruddannelsen. Der skal opfordres til mere fokus på praksis og øvelser. Der skal fortsat
være fokus på feedback i undervisningen. Det påtænkes at udbyde et valgfag
indenfor kvalitativ metode. Fin handleplan, som studienævnet godkender.
Evalueringsresultater projektorienteret forløb forår 2020:
Meget fin evaluering, selvom Covid19 gjorde, at en del studerende måtte tilknyttes et alternativt forløb pga. aflyste praktikophold. Stor ros til praktikkoordinators arbejde. Handleplanen godkendes.
Evalueringsresultater Bridging Course forår 2020:
Fin evaluering til trods for omlægning til online undervisning. Modulkoordinatorforeslår om muligt at bibeholde onsite undervisning i den sidste uge af kurset
fremover. Der er god evaluering af feedback. Handleplanen godkendes.
Erfaringsskemaer (orienteringspunkt)
Erfaringsskemaerne giver et interessant indblik i, hvad studerende laver i praktik. Skemaerne lægges på blackboard i anonymiseret form til inspiration for
kommende studerende. JK tjekker op, om det kan tydeliggøres, hvor de ligger,
så studerende har nemmere ved at finde dem.
Plan for behandling af delpolitikker:
Delpolitik 6 og 8 skal gennemgås i 2020. MB og TQS vil kigge på det frem til
mødet i november.
6.

Justering af modulbeskrivelse for Health Communication:
Justeing af formål og læringsmål godkendes.

7.

Justering af modulbeskrivelse for the Economics of Prevention in Health
Justering af formål, læringsmål og prøveform godkendes.

8.

Justering af modulbeskrivelse for Master’s Thesis
Studienævnet godkender at varigheden af det mundtlige forsvar sættes op fra
30 til 45 minutter pr. studerende.

9.

Henvendelse fra studerende vedr. retningslinjer for gruppedannelse
Retningslinjerne vedr. gruppedannelsen i forbindelse med eksamensopgaver
blev ændret i foråret, således at studerende ikke længere selv altid må danne
grupper, men at det fremover er op til modulkoordinatoren at besluttet, om studerende selv må danne grupper, eller om der er tvungne grupper.
Studienævnet har modtaget en henvendelse fra en studerende, som er uenig i
denne beslutning. Studienævnet tager ønsket til efterretning, men fastholder
beslutningen. Studienævnet vil fortsat følge op på, hvordan det går.

10. Eventuelt
JK har videresendt en mail til studienævnet vedr. høring om medbestemmelse
og inddragelse af studerende og medarbejdere i beslutninger på SDU. De
medlemmer som har kommentarer, kan sende dem til JK inden fristen.
11. Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgninger om startmerit, delvist imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af individuel studieaktivitet, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til afmelding af fag, imødekommet.
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Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår, imødekommet.
Ansøgning om dispensation fra studieaktivitetskravet, imødekommet.
Orientering om administrativt godkendt praktikaftale.
Mødet sluttede kl. 15.15.

Maja Bertram
Formand

/

Janne Krogh
Studiekoordinator
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