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1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 10. oktober 2019
Godkendt.

2.

Siden sidst
LLS og SN har været på besøg i Odense hos bachelorstuderende for at fortælle om studienævnsarbejdet og opfordre til, at man stiller op til valget her i
november.

3.

Meddelelser
MB: de faglige vejledere er i fuld gang med at arrangere en ekskursion fra
Odense til Esbjerg for alle bachelorstuderende den 13. december. Formålet er
at fortælle om kandidatuddannelse og mulighederne for studerende på SDU
Esbjerg.

4.

Systematisk kvalitetsarbejde (statusmøde, aftagerpanel, dimittendundersøgelser, undervisningsevalueringer og nøgletal):
Dimittendundersøgelse 2019 – resultater og forslag til handleplan:
MB præsenterer resultater og forslag til handleplan.
Hovedpunkter:
Ingen oplyser at være ansat i en NGO, hvorfor der skal mere fokus på mulighederne i form af aftaler om praktik og specialesamarbejde. En mulighed
kunne også være at rekruttere et medlem til aftagerpanelet fra en NGO.
37% føler ikke, at deres nuværende beskæftigelse lever op til de forventninger,
som de havde under uddannelsen. Der skal sættes mere fokus på mulige karrieveje fx ved afholdelse af karrieredage.
Mange har ikke haft kendskab til SDU’s muligheder for karrierevejledning. Derfor skal der skabes tættere samarbejde med karrierevejlederne.
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29% føler ikke, at uddannelsen generelt har rustet dem til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette vil blive taget med i arbejdet med revision af kandidatstudieordningen.
GBB foreslår, at der i handleplanen ikke kun fokuseres på kritikpunkter, men
også på de positive udsagn. GBB vil komme med forslag hertil.
Handleplanen godkendes.
Evaluering af social/faglig studiestart – kandidat:
Der er tale om uddannelsens egen evaluering, hvorfor en decideret handleplan
ikke er påkrævet.
Flere påpeger, at undervisningen i Bridging Course kolliderer med den sociale
intro, som er fælles med resten af campus. Der skal kigges på mulighederne
for at planlægge anderledes ved tilrettelæggelsen af års studiestart.
Evaluering af Bridging Course: modulansvarlig vil næste år udvælge 3 artikler,
der skal arbejdes med, i stedet for at studerende selv skal finde en egnet artikel. Der ønskes mere undervisning i epidemiologi, hvorfor det planlægges at
afkorte undervisningen fra biblioteket.
Handlingsplan godkendt.
5.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for kandidatspeciale, imødekommet.
Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår, imødekommet.
Ansøgninger om startmerit for valgfag, 1 ej mødekommet, 1 imødekommet.
Ansøgning om startmerit for Implementering, ej imødekommet.
Ansøgning om startmerit Kvalitative metoder, imødekommet
Ansøgninger om startmerit Krop og folkesundhed, ej imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsmerit for valgfag, imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af individuel studieaktivitet, imødekommet.
Orientering om formandsbehandlede sager:
Ansøgninger om udsættelse af afleveringsfrister pga. sygdom: imødekommet.
Ansøgning om særlige prøvevilkår pga. graviditet, imødekommet.

6.

Eventuelt
Studienævnet diskuterer, hvorledes oprettelsen af de fem specialiseringer på
kandidatuddannelsen bør håndteres afhængig af antallet af tilmeldinger. Som
udgangspunkt bør alle studerendes ønsker imødekommes, samtidig med at
holdstørrelserne skal være realistiske i forhold til at gennemføre undervisningen. MB vil tage studienævnets holdninger med til institutlederne, som i sidste
ende skal tage beslutning om oprettelse af specialiseringerne.
Mødet sluttede kl. 15.10.
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