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1.

Konstituering af studienævnet
MB og LLS fortsætter som formand og næstformand. Der averteres efter de to
manglende studerende på blackboard.

2.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 12. december 2019
Godkendt.

3.

Siden sidst
Intet at bemærke.

4.

Meddelelser
Intet at bemærke.

5.

Systematisk kvalitetsarbejde (statusmøde, aftagerpanel, dimittendundersøgelser, undervisningsevalueringer og nøgletal):
Aftagerpanelmøde, handleplan og referat:
MB fremlægger studieledelsens handleplan, som er lavet på baggrund af mødet med aftagerpanelet i december måned. Aftagerpanelet kom med input til
ny kompetenceprofil på kandidatuddannelsen, som der vil blive arbejdet videre
med i processen med ny kandidatstudieordning. Herudover foreslår panelet et
tættere samarbejde i forbindelse med fx workshops og konferencer, specialer
og praktikmuligheder. Handlingsplanen godkendes uden bemærkninger.
Undervisningsevalueringer efterår 2019, første kvartal:
MR: overordnet er evalueringerne fine, især kvantitativt, men i kommentarerne
kommer der kritikpunkter frem.
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Introduktion til folkesundhedsvidenskab: fin evaluering. Der vil blive informeret
tydeligere om eksamensopgave samt flere oplæg om karrieremuligheder næste år. Handleplanen godkendes. Der er bemærkninger vedr. faglig intro, hvilket vil evalueres af tovholderne i løbet af foråret.
Biostatistik: der er nye modulkoordinatorer, som får en fin evaluering. Flot svarprocent. Handlingsplanen godkendes.
Folkesundhedsetik og videnskabsteori: middel evaluering med nogle kritiske
kommentarer bl.a. vedrørende ”peergrade”, hvilket imødekommes i handleplanen, som godkendes.
Sygdomslære: pæn evaluering, men mange kommentarer, bl.a. om skiftende
undervisere. Imødekommes fint i handleplanen, som godkendes.
Demografi og folkesundhed: evalueringen er blandet og der er fx kommentarer
vedr. manglende feedback og vejledning i forbindelse med opgaven og for
mange forskellige undervisere. I handleplanen planlægges ændring af prøveform til næste år og færre undervisere. Handleplanen godkendes.
Proces- og effektevaluering: fin evaluering. Handleplanen er godkendt.
Public Health in the 21st Century: Fin evaluering. Der er kommentarer vedr. for
megen diskussion i forhold til forelæsninger, hvilket iflg. Handleplanen vil blive
justeret. Godkendt.
Public Health Policy and Administration: fin evaluering med kommentarer bl.a.
vedr. den praktiske gruppefordeling og mere feedback. Godkendt handleplan.
Cardiac Rehabilitation: der er blot én respondent ud af 14. Handleplan godkendt.
Health Policy: der er meget få respondenter, hvilket modulkoordinator vil forsøge at forbedre fremover. Handleplanen godkendes.
Risk Communication: flot evaluering og handleplan godkendt.
6.

Retningslinjer for kandidatspeciale
Studieledelse har modtaget en forespørgsel om at ændre reglen om, at vejleder ikke må være medforfatter på et artikelbaseret speciale. Reglen er indført
for at sikre vejleders upartiskhed ved bedømmelse af specialet.
Studienævnet enes om at høre censorformandskabet om deres holdning til
dette samt undersøge praksis på øvrige uddannelser Sund. Punktet sættes op
dagsordenen til næste møde.

7.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgning om udsættelse af specialeperiode, imødekommet.
Ansøgning om fjerde prøveforsøg, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til afmelding af eksamen, imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af individuel studieaktivitet, imødekommet.
Orientering om administrativt behandlede sager:
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af projektorienteret forløb, imødekommet.
Orientering om formandsbehandlede sager siden sidst:
Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale.
Dispensation til individuel eksamen.

8.

Eventuelt
Intet under dette punkt.
Mødet sluttede kl. 15.00.
Maja Bertram
Formand
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Janne Krogh
Studiekoordinator

Side 2

