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Afbud fra:
1.

Godkendelse af referat af studienævnsmøde den 11. juni 2020
Godkendt.

2.

Siden sidst
MB følger op på manglende handleplaner for undervisningsevaluering fra sidste møde.

3.

Meddelelser
MB: alt er næsten klar til studiestart. I år optages lidt flere bachelorstuderende,
dvs. 48. På kandidatuddannelsen er der optaget 78.
Studerende og undervisere er informeret om skema til efteråret. Retningslinjer
om min. 1 meters afstand skal overholdes, dvs. en del undervisning må foregå
online.
Der er ansat en ”outreachkoordinator” på fakultetet, som skal arbejde med at
rekruttere og fastholde studerende på kandidatuddannelserne i folkesundhedsvidenskab og idræt og sundhed.
Fra i år benyttes et nyt program ved gruppedannelse på 1. semester af bachelor og kandidat: Unihelper. Programmet danner grupper på baggrund af et
spørgeskema, som studerende skal udfylde.

4.

Systematisk kvalitetsarbejde
Evaluering af hele uddannelsen, input til handleplan:
Bachelor: Studienævnet bemærker følgende områder, hvor evalueringen er
mindre god eller får kritiske kommentarer: læringsfællesskab mangler, mere
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undervisning i videnskabsteori og kvalitative metoder efterspørge, mere feedback på eksaminer efterspørges, der er for mange gentagelser i løbet af uddannelsen, der er for få større, individuelle skriftlige opgaver.
Kandidat: Her er en del kritiske kommentarer, bl.a. er der for mange gentagelser fra bacheloruddannelsen og det opleves, at der tages mere hensyn til studerende med en professionsbachelorbaggrund end til bachelorer i folkesundhed. Mere feedback på eksaminer efterspørges.
Studieledelsen laver udkast til handleplan, som gennemgås på næste studienævnsmøde.
Evalueringsresultater forår 2020, 2. kvartal:
Epidemiologi: meget flot evaluering og grundig handleplan. Underviseren bemærker, at nogle undervisningsgange med fordel kan afholdes online fremover. Godkendt.
Sundhedsadfærd: behandles ikke, da det er ud til at evalueringen omhandler
et andet fag.
Effect Evaluation: lav deltagelsesprocent, blandet evaluering, som imødekommes i handleplanen. Det er første gang faget udbydes. Handleplan godkendes
Health Communication: Fin evaluering og handleplan. Handleplan godkendt.
The Economics of Prevention in Health. Fin evaluering og handleplan. Handleplan godkendt.
Harmonisation: Høj svarprocent. Blandet evaluering. Studienævnet godkender
ikke handleplanen, da den ikke helt imødekommer evalueringen. MB tager
kontakt til underviser.
Health and Safety Risk Management: Mere feedback efterspørges, hvilket
imødekommes i handleplan. Godkendt
Implementation and Process Evaluation: God evaluering og grundig handleplan, som godkendes.
5.

Afholdelse af praktikseminar online
Modulansvarlig ønsker at afholde den afsluttende postersession online. Studienævnet har ingen indvendinger.

6.

Eventuelt
Intet under dette punkt.

7.

Dispensations- og meritansøgninger
Ansøgninger om udsættelse af bachelorprojekter, delvist imødekommet.
Ansøgning om yderligere prøveforsøg, imødekommet.
Ansøgninger om forhåndsmerit, imødekommet.
Ansøgninger om udsættelse af speciale, imødekommet.
Orientering om administrativt godkendte praktikaftaler.
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