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REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  

I forhold til punkt 5 Evaluering af eksamen vinter 2011/12 gjorde Ka-
rin opmærksom på, at holdrepræsentanterne ikke har evalueret ek-
samen særskilt. I stedet er eksamen inkluderet i opsamlingerne på 
evalueringerne af de enkelte undervisningsforløb.    

 
2. Orientering ved Studieleder  

Niels orienterede om, at Health er ved at skifte hjemmeside.  
Vintereksamen er for langt størstedelen af de studerendes vedkom-
mende veloverstået.  
 

3. Serviceeftersyn af studieordningen – hvor langt er vi?  
Niels og Eline orienterede om status vedr. indhentning af inputs fra 
kursusansvarlige i forhold til eventuelle småjusteringer i studieord-
ningen. Forventningen er, at have et beslutningsoplæg klart til be-
handling på studienævnsmødet den 24. februar.  

 
4. Evaluering af undervisning efterår 2011 

De kursusansvarlige har sammen med holdrepræsentanter udarbejdet 
opsamlinger på undervisningsevalueringerne på efterårssemesteret 
2011. Studienævnet hæftede sig ved, at de kursusansvarligere i samtli-
ge tilfælde tager de studerendes forbedringsforslag til efterretning. 
Studienævnet vurderede, at evalueringerne ikke giver anledning til 
yderligere opfølgning.  
 

5. Evaluering af eksamen vinter 2011/12 
På baggrund af kursusansvarliges opfølgning på evalueringerne synes 
kursusansvarlige at have taget holdenes kommentarer til sig. Studie-
nævnet vurderede, at evalueringen ikke giver anledning til yderligere 
opfølgning. 
   

6. Evt.  

Jakob orienterede om, at han på baggrund af arbejde i arbejdsmiljø-

udvalget vil udarbejde oplæg til studienævnet om fremtidigt arbejde 

vedrørende udvikling af procedure til at vurdere om enkelte stude-
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rende udvikler adfærd, der kan føre til terror. Helle foreslog, at stu-

dienævnet i den forbindelse ligeledes kan drøfte arbejds-/studiemiljø 

mere generelt.  

 


