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1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 14. marts 2019
Godkendt.

2.

Siden sidst
Intet under dette punkt sidst.

3.

Meddelelser
MR: Der afholdes Karrieredag på SIF for 2. semester bachelorstuderende den
10. maj.
MB: Arbejdet med delpolitikker er udskudt til senere på året, bl.a. fordi vi afventer en vejledning fra fakultetets kvalitetsmedarbejder.

4.

Ny specialisering i Intervention and Evaluation på kandidatuddannelsen
MB: fakultetsledelsen har besluttet at oprette en ny specialisering, som skal
varetages af SIF-undervisere. Specialisering udbydes i Esbjerg for studerende,
som påbegynder uddannelsen i september 2019. Indførelse af en ny specialisering har givet mulighed for at optage yderligere 40 studerende, således at de
øvrige specialiseringer kan bibeholdes.
Teresa Holmberg præsenterer de tre nye moduler, som SIF har udarbejdet.
Specialiseringen indeholder i modsætning til de eksisterende moduler et yderligere modul, Effect Evaluation of Interventions, som erstatter det obligatoriske
modul Evaluation (Evaluation er stadig obligatorisk for øvrige specialiseringer).
Fra studienævnet er der kommentarerer vedr. et stort indholdsmæssigt overlap
med Health Promotion-specialisering. CS har indsendt skriftlige kommentarer
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desangående. CS påpeger også, at specialiseringen har stort fokus på teknik
og metoder og mindre på akademisk indhold.
TH ønsker et tæt samarbejde med tovholder for Health Promotion for at undgå
for meget overlap. LCH forslår at udnytte evt. overlap til samlæsning mellem
de to specialiseringer.
GBB: Der bør kun være ét evalueringsmodul fælles for alle specialiseringer og
ens struktur for alle. Effect Evaluation of Interventions kunne med justering udbydes til alle studerende som erstatning for det nuværende Evaluation-kursus.
Til næste møde vil MB og TH kigge på mulighederne for et nyt forslag til struktur, hvor der bibeholdes ét fælles evalueringskursus, som tilrettelægges efter
SIF-modellen.
5.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgninger om udsættelse af frist for aflevering af kandidatspeciale og bachelorprojekt, imødekommet.
Ansøgning om forhåndsmerit, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til fjerde prøveforsøg. Afgørelse udskudt til næste
møde, evt. nye oplysninger afventes.

6.

Eventuelt
GBB er i kontakt med Center for Universitetspædagogik vedr. nyt udbud af elæringsplatform. Hvis man ønsker at give input, kan GBB kontaktes.
Mødet sluttede kl. 15.10.
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