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DAGSORDEN
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra studienævnets møde den 22. oktober 2009.
Orientering.
Læseplan for foråret 2010
Ansøgning om særlig uddannelseskonstruktion (Dette blev behandlet for lukkede døre)
Eksamensform for statistik
Eventuelt

Ad pkt. 0. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendtes, SL vil tage antal af fordybelser op under punkt 6.
Ad pkt.1. Godkendelse af referat fra studienævnsmøde den 22. oktober 2009.
Referatet godkendtes.

Ad pkt. 2. Orientering.
•
•
•
•

Online evaluering er oppe at køre, Thomas Vestergaard på SAM sidder med det, og der vil
blive sendt en email ud til de studerende i uge 50.
SL har haft møde med dekanen, hvori det kom frem, at der arbejdes henimod, at den
fremtidige kommunikation til studerende primært vil være pr. email.
Kommissoriet for eksamensgruppen er ude ved lærerne. Lærergruppen bliver samlet næste
uge..
I studienævnet fortsætter Mikkel, og så kommer der tre nye ind fra 3. semester. De nye vil
gerne deltage i studienævnsmødet d. 3. dec. Som observatører. Mikael Thastum har samlet

et hold med Helle Spindler, Dorthe Thomsen, Carsten Rene Jørgensen som nye
studienævnsmedlemmer.

Ad pkt. 3.
Der er ikke et optimalt antal opgaveseminarer, derfor bliver antallet af studerende omkring 16-17.
Opgaveseminarer/fordybelser varer 12-14 gange, og det kunne evt. komme med i
Læseplanen/Kursuskataloget under timer pr. uge. Det kliniske seminar fra Nicole Rosenberg skal
yderligere uddybes. SL vil kontakte Nicole Rosenberg om dette.
Læseplanen godkendes som den ligger.
Ad pkt. 4.
Ansøgningen ikke have været i SN. Ansøgningen imødekommes. Administrativ indskrivning på
studiet skal i hvert enkelt tilfælde vurderes af SL bla med henblik på plads. Det skal præciseres på
nettet, hvornår en studerende skal kontakte SN direkte pr. email.
Ad pkt. 5.
SL undersøger om der ønskes hal-eksamen til statistik.
Ad pkt. 6.
Der skal ikke tages flere studerende ind end højst nødvendigt på bacheloruddannelsen. Der er 2-3 år
mere med de store årgange. Hver faggruppe skal stille med 4 fordybelser i stedet for 3. Det blev
vedtaget af SN.

Næste studienævnsmøde er i torsdag d. 3. dec.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Preben Bertelsen/ Jette Raalskov

