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1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 13. juni 2019
Godkendt.

2.

Siden sidst
MB og Hygia-medlemmer har set det nye lokale, som skal fungere som samlingssted for studerende på folkesundhedsvidenskab. Det er et fint lokale og
det er nu op til Hygia at komme med forslag til indretning og aktiviteter.

3.

Meddelelser
MB: Mentorordningen er startet på bacheloruddannelsen som led i arbejdet
med at nedbringe frafald på uddannelsen. Der er ansat 10 ældre studerende,
som mentorer. Hver mentor får ansvar for en gruppe på 4 nye studerende. Studieledelsen følger op på arbejdet henover efteråret og foråret.
Optag: Der er pt. 39 nye bachelor og 66 nye kandidatstuderende, hvilket er et
fald i forhold til tidligere år. På bacheloruddannelsen er der intet optag i 2.
runde. På kandidatuddannelsen kan det blive problematisk ift. at fylde de 5
specialiseringer, som nu udbydes.
MB igangsætter den 17. september et større arbejde med revision af studieordningen på kandidatuddannelsen. I første omgang vil en større gruppe medarbejdere på Sundhedsfremme og SIF kigge på uddannelsens kompetenceprofil. To medarbejdere fra Universitetspædagogik deltager som facilitatorer i
arbejdsprocessen.
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JK: den nye kandidatstudieordning er nu blevet godkendt af dekanen og er på
plads på hjemmesiden.
Studentermedlem Frederikke Stenner Falkvist er trådt ud af studienævnet, da
hun har skiftet til en anden uddannelse. Resten af valgperioden vil der derfor
kun være tre studentermedlemmer.
4.

Systematisk kvalitetsarbejde (statusmøde, aftagerpanel, dimittendundersøgelser, undervisningsevalueringer og nøgletal):
Gennemgang af evalueringer af hele uddannelsen:
De samme tendenser går igen på både bachelor- og kandidatuddannelse.
Der skal arbejdes med indsats på følgende områder:
• Faglige fællesskaber med studerende
• Faglige fællesskaber med undervisere
• Feedback på eksaminer
• Studenterinvolvering
• Sammenhæng mellem undervisning og kompetenceprofil
For begge uddannelser er der desværre kun et lille antal respondenter.
MB, GBB og MR laver udkast til handleplan, som præsenteres på næstkommende møde.

5.

Justering af modulbeskrivelse for The Economics of Prevention in Health
Modulkoordinator ønsker at ændre prøveform ved omprøve med 5 eller færre
studerende til Mundtlig prøve uden forberedelse à 20 minutters varighed.
Godkendt.

6.

Justering af skabeloner vedr. projektorienteret forløb
Justeringerne godkendt. Det er dog svært at adskille vejleder på praktikstedet
og vejleder til den skriftlige opgave. JK tager det videre til praktikkoordinator.

7.

Retningslinjer for bachelorprojekt
Retningslinjer vedr. omprøve/sygeeksamen er blevet præciseret. Studienævnet godkender den nye tekst, dog bør muligheder for udsættelse af afleveringsfrist ved sygdom nævnes.

8.

Orienteringspunkt: erfaringsopsamlinger projektorienteret forløb
Tilbagemeldinger fra bachelorstuderende i praktik er meget positive. Erfaringsopsamlingerne bliver lagt på blackboard til inspiration for medstuderende.

9.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgning om dispensation til anden prøveform pga. flytning, ej imødekommet.
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale, imødekommet.
Ansøgning om udsættelse af frist for afslutning af uddannelsen, imødekommet.
Ansøgning om dispensation vedr. prøver i januar pga. udlandsophold, imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsmerit, delvist mødekommet.

10. Eventuelt

Side 2

JK oplyser, at der på Sund indføres et nyt system til behandling af dispensations- og meritsager, SAGA. Pga. persondataregler kan kun studienævnsmedlemmer og studiekoordinatorer få adgang til at se ansøgningerne i det nye system, dvs. ikke faglige vejledere.
Mødet sluttede kl. 14.50.
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