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Deltagere: Maja Bertram (MB), Julie Dalgaard Guldager (JDG), Gabriele Berg-

Beckhof (GBB), Lasse Lybecker Scheel-Hincke (LLS), Tessa Quirina 
van Sas (TQS), Teresa Holmberg (TH – observatør), Randi Mikkelsen 
(faglig vejleder), Janne Krogh (JK – referent) 

Afbud fra: Emilie Frederikke Møller-Andersen, Sandra Nielsen, Mette Rasmussen 
 
 

1. Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 7. maj og ekstraordi-
nært studienævnsmøde den 27. maj 2020  
Godkendt.  
 

2. Siden sidst  
Corona: afviklingen af omlagt undervisning og eksaminer forløber planmæs-
sigt.  
 
MB: Der følges op på ikke godkendte handleplaner fra sidste møde og de vil 
blive præsenteret for studienævnet, når de er modtaget fra modulkoordinato-
rerne. 
 

3. Meddelelser 
MB: der er udarbejdet en pjece med information om løsningen vedr. kandidat-
uddannelsen (onsite-model i Esbjerg og blended-learning-model i Odense), 
som vil blive udsendt til nyoptagne snarest. 
 
JK: studienævnet har modtaget afgørelsen på tre eksamensklager (to vedr. 
Worksite Health Promotion og én vedr. Advanced Epidemiology) til orientering. 
  
JK: omprøver august vil blive afholdt online, som ved den ordinære prøve i au-
gust.  
 

4. Systematisk kvalitetsarbejde 
Evalueringsresultater forår 2020, 1. kvartal: 
Kvalitative metoder: flot evaluering og grundig handleplan, som godkendes. 
Offentlig sundhedsforvaltning: flot evaluering. Handleplan godkendes. 
International sundhed: flot evaluering, godkendt handleplan. 



 

 Side 2 

Miljø og sundhed: Fin evaluering og handleplan som tager højde for kritikpunk-
terne. Handleplanen godkendes. 
Evidensbaseret sundhedspolitik: flot evaluering, godkendt. 
Sundhedsforskning om børn og unge: godkendt. 
Sundhedsøkonomi: fin evaluering og god og grundig handleplan. Godkendt. 
Kommentarer vedr.  online undervisning, som ønskes optaget. Dette er indbe-
fattet i netop vedtagne minimumsstandarder.  
Advanced Epidemiology: mere blandet evaluering. Modulkoordinator vil sørge 
for at gå mere i dybden og sikre, at der ikke er gentagelser fra Bridging 
Course. Handlinsplan godkendt. 
Health Promotion Planning: blandet evaluering. Handleplan imødekommer kri-
tik, hvorfor handleplanen godkendes.  
Change and Knowledge Management: flot evaluering. Handleplanen godken-
des.  
State of Global Health: fin evaluering. Handleplan godkendes.  
Risk Theory and Assessment: flot evaluering og handleplan, som godkendes.  
Systematic Development of Interventions: flot evaluering og handleplan, som 
godkendes.  

 
5. Dispensations- og meritansøgninger 

Ansøgning om udsættelse af specialer og bachelorprojekter, imødekommet. 
Ansøgning om yderligere prøveforsøg, imødekommet.   
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet.   

 
6. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 
 
Mødet sluttede kl. 14.45. 
 

Maja Bertram 
 Formand  / Janne Krogh 
    Studiekoordinator 
 
 
 
 
 
 


