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(MSJ) (Afbud) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Grundet mange afbud til mødet, er studienævnet ikke beslutningsdygtigt. Der-
for udsættes pkt. 5 og 6 til mødet i juni. Pkt. 4 sendes i mailhøring. 
Studienævnet opfordres til at sende skriftlige kommentarer til pkt. 8 og 9 

 
2. Studentersager 

2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2 Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning 

 
3. Orientering: Status på godkendelse af revideret kompetenceprofil 

og samlet studieordning BA18 
Dekanatet har godkendt den nye kompetenceprofil og den samlede bachelor-
uddannelse. 

 
4. Drøftelse og evt. beslutning: Skal der afholdes suppleringsvalg til 

studienævnet? 
En studenterrepræsentant har orlov fra studienævnsarbejdet. Der er ingen 
valgte suppleanter. Studenterrepræsentanter fik på sidste møde til opgave, at 
overveje, om de ønsker at der findes en suppleant. I så fald orienterer LAA om 
processen.  

 
LAA har haft kontakt med valgsekretariatet, der oplyser, at hvis en studerende 
skal ind i nævnet, skal der afholdes suppleringsvalg, hvilket er et meget stort 
apparat at sætte i gang. Valgsekretariatet foreslår derfor, at studienævnet i ste-
det får en studerende ind i udvalget som observatør. Observatører har taleret, 
men ikke stemmeret.  Følgende står i forretningsordenen vedr. observatører: 
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Stk. 3. Studienævnet kan indbyde ikke-medlemmer til i nærmere angivet om-
fang at deltage i studienævnets møder som observatører. Observatører har 
taleret, men ikke stemmeret. 
 
De tilstedeværende fra studienævnet bakker op om denne løsning. Forslaget 
sendes i mailhøring ved de fraværende studienævnsmedlemmer. De tilstede-
værende studienævnsmedlemmer foreslår desuden, at studienævnet er åbne 
for endnu en studerende som observatør, da én af nævnets studerende ikke 
forventer at kunne deltage efteråret 18 grundet studier i udlandet. De stude-
rende i nævnet har kontakt med én studerende, der er interesseret i at deltage 
i studienævnsarbejdet.  

 
5. Drøftelse: Møde med aftagerpanel 19. september 2018 

Formand og næstformand præsenterer ideer til temaer og til mødeform. 
 
Kort orientering om ideer. Drøftelsen udsættes til studienævnsmødet i juni, 
hvor ideerne også præsenteres på ny.  
Der sendes reminder om møde til aftagerpanel. Dagsorden følger senere.   

 
6. Godkendelse: Kursusplan Videnskabsteori og etik 

Efter ønske fra studienævnet og med henblik på at sikre, at faget nu svarer til 
10 ECTS i stedet for de tidligere 5 ECTS foreligges kursusplanen hermed stu-
dienævnet.  
 
Punkt udsat til studienævnsmødet i juni.  

 
7. Drøftelse: Skal studienævnet søge Instituttet om midler til forbed-

ring af studiemiljøet? 
Drøftelse påbegyndt på studienævnsmøde i april. Det blev aftalt at punktet 
blev genoptaget på førstkommende møde.  
Instituttet har i 2018 ekstraordinært mange midler til rådighed, hvorfor der er 
åbnet for mulighed for ansøgning om midler inden for nærmere specificerede 
formål. Ansøgningsfrist 15. august 2018.  
 
Ideer: 
1. Bedre introduktion til nye kandidater 

Det er aftalt, at cheftutorerne laver ansøgning. 
2. Opgradering af 1150 (lounge) 

ATV drøfter det med studenterforeninger på studiet – hører om de har 
ideer og input.  

3. Ansøgning om nye lokaler til forbedring af studiemiljø 
ATV laver udkast til ansøgning om etablering af studiemiljø på tværs af 
uddannelser på IFS. Evt. i bygning 1264. 
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8. Orientering og drøftelse: Studielederberetning og statusmøde 
Studieleder orienterer om proces frem mod årets statusmøde og udkast til stu-
dielederberetning drøftes.  
 
23. maj: Studienævnsmøde – studienævnet kommenterer udkast til studiele-
derberetning  
25. maj: Studieleder indarbejder studienævnets kommentarer fra mødet og 
rundsender beretningen til studienævnet -  hhv. studerendes og VIP´ers re-
fleksion over beretningen er et obligatorisk element i beretningen 
4. juni kl. 10.00: Frist for at indsende refleksioner over beretningen til MVS 
5. juni: Frist for at indsende endelig beretning 
12. juni: Statusmøde kl. 11-13  
 
Kommentarer til udkast til studielederberetning: 
- Ide til uddannelsesnært tema:  Profil og fagidentitet på kandidaten.  
- Tilføj betragtninger om utilfredsstillende fysisk studiemiljø 
- Kan FSV benchmarke op mod Idræt i stedet for Statskundskab? 
- Datarapporter i meget dårligt format. Noteres under ”Øvrige bemærknin-

ger” 
 
Studienævnsmedlemmer opfordres ved rundsendelse af revideret udkast til 
studielederberetningen, at melde ind med refleksioner over beretningen.  

 
9. Drøftelse: Kursusevalueringer efteråret 2017  

Studienævnet bedes gennemgå undervisningsevaluering for efterårets kurser. 
I tillæg til evalueringsrapporterne er der en kommentar fra kursusansvarlig. 
BEMRÆK, at rapporterne er til intern brug og IKKE må offentliggøres, da de 
kan indeholde personfølsom data  
 
Studienævnet gennemgik kursusevaluering for efterårets kandidatkurser og 
følgende kurser på BA: Politologisk introduktionskursus, Kvalitative metoder, 
Socialmedicin og rehabilitering, Videnskabsteori og Offentlig forvaltning. I det 
store og hele ok svarprocenter med undtagelse af Socialmedicin og rehabilite-
ring, Screening Programs in Public Health samt Sundhedspædagogik og kom-
munikation. På flere kurser er de studerendes angivelse af kursusudbyttet dog 
for lavt. Overordnet gælder, at studerende ser ud til at mangle en grundlæg-
gende forståelse for, hvad de skal lære og hvorfor. Generelt tilfredsstillende 
kommentarer og adressering af og fokus på problemområder fra underviserne. 
Studienævnet har særlige kommentarer til evalueringer på følgende kurser: 
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Sundhedspædagogik og kommunikation: 
Der har været en årrække, hvor evalueringerne er blevet dårligere. Studienæv-
net ønsker kursusansvarliges betragtninger vedr. dette. Er der behov for at ju-
stere indholdet af kurset? MVS tager kontakt til faget. 
 
Komplekse interventioner 
Studienævnet noterer sig at faget foreslår, at vægtningen af kurset ændres til 
15 ECTS ifm. med revisionen af kandidatstudieordningen. 

 
Videregående statistiske metoder (valgfag KA sundhedsfaglig) 
Studienævnet bemærker, at der angives at være for lidt studenteraktiverende 
undervisning, hvilket underviserne opfordres til at inddrage.  

 
Videregående epidemiologi (valgfag KA sundhedsfaglig)  
Studienævnet bakker op om, at repetition indlægges som selvstudium. 
 

 
10. Gensidig orientering 

9.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Deltager i arbejdsgruppe under HUF (Health Uddannelsesforum), hvor der ar-
bejdes med, hvordan kan undervisningsevalueringer optimeres? Både for de 
studerende, for undervisere og for processen i studienævnet.  

 
9.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
ATV forventer at studere i udlandet efteråret 18. Vil derfor ikke kunne være fy-
sisk til stede, men vil stadig gerne deltage i arbejde på afstand.  
 
9.3 Nyt fra studievejledningen 
 
9.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

11. Evt. 
Tilsendte studentersager ønskes anonymiserede. LAA orienterer sagsbehand-
lere.  

 


