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 1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 
 

2. Studentersager 
2.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning 

 
3. Ekstern censur – Forsimpling af censornormer og reduktion af eks-

tern censur 
Fakultetsledelsen har igangsat en proces med henblik på 1) at forsimple cen-
sornormerene og 2) at afsøge mulighederne for at reducere brugen af ekstern cen-
sur.  

 
3.1. Nye censornormer 

Studienævnet drøftede de nye censornormer. Studienævnet bakker op om 
at standardisere normerne og ligeledes om de foreslåede censornormer. 
Dog forekommer normen til specialer lav. Som censorsystemet foregår 
nu, kan censorer risikere at skulle bedømme specialer inden for gen-
standsfelter, de ikke ved så meget om. Normen bør tage højde for, at det 
tager ekstra tid at bedømme sådanne specialer. Generelt vil det være van-
skeligt at nå på den foreslåede tid.  
Desuden fremgår specialenormen for gruppespecialer ikke klart. Bereg-
ningen i bilaget ” Oversigt over eksisterende kurser på FSV med ekstern 
censur efter nuværende og foreslået censornorm” ser ud til at være base-
ret på, at forsvaret foregår i gruppen (der er kun indregnet 1x45 min. ek-
saminationstid) På FSV foregår forsvaret individuelt (dvs. 2x45 min. ek-
saminationstid for en gruppe på 2). Ved gruppeopgaver burde derfor til-
lægges +30 min. pr. 10 ECTS samt + eksaminationstid 45 min pr. ekstra 
studerende i gruppen.   
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3.2. Reduktion af ekstern censur 
Studienævnet drøftede, hvor det kan være fagligt forsvarligt at gå fra eks-
tern censur til intern eller ingen censur.  
 
Bachelorordningen fra 2010 er under udfasning og en ny kandidatuddan-
nelse er under udarbejdelse. Studienævnet vælger derfor kun at forholde 
sig til den nye bachelorordning fra 2018.  
 
Studienævnet besluttede i marts 2018 følgende vedr. interne prøver og 
censur: 
Studienævnet besluttede at alle interne prøver registreres med ”ingen 
censur” i bachelorstudieordningen 2018.  
Til alle mundtlige interne prøver på BA18 tilknyttes én eksaminator, der 
er bedømmer samt én medeksaminator. 
Til alle skriftlige interne prøver tilknyttes én bedømmer, der ved behov 
kan inddrage en faglig sparringspartner. 
 
Studienævnet ønsker at fastholde denne beslutning og dermed bevare en 
medeksaminator ved mundtlige interne prøver. Dette med henblik på at 
sikre både studerende og eksaminator. Derved spares ikke noget ved at 
lave mundtlige eksterne prøver om til interne prøver. Arbejdstimerne 
brugt er de samme uanset om det går til en ekstern eller intern. Udgifter 
til transport og indlogering er en så lille del af ekstern censur, at det ikke 
skønnes at være af betydning.  

 
Dermed er det kun ved rene skriftlige prøver det kan komme på tale at 
fjerne ekstern censur. Studienævnet har derfor set nærmere på følgende 
kurser fra bachelorstudieordningen 2018, der alle har rene skriftlige prø-
ver:  
- Epidemiologi og biostatistik 
- Rehabilitering 
- Sundhedsøkonomi 
- Sundhedskommunikation 

 
Det frarådes at fjerne ekstern censur på Epidemiologi og biostatistik, der 
består af to fagområder. Sjældent vil én person kunne bedømme opgaver 
inden for begge fagområder. Der vil derfor være brug for to til at be-
dømme eksamensopgaven uanet om den ekstra er intern eller ekstern. 
Studienævnet anbefaler derfor at bevare ekstern censur, med en censor 
der har ekspertise inden for det andet fagomårde end den interne bedøm-
mer.  
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Hvis ekstern censur skal fjernes fra nogle af prøverne, foreslår Studie-
nævnet Rehabilitering, Sundhedsøkonomi og/eller Sundhedskommuni-
kation. Instituttet bør i så fald sikre, at bedømmeren kan få faglig spar-
ring, hvis der opstår tvivl om bedømmelsen. Studienævnet udtrykker be-
kymring for den situation, hvor der kun er én fagperson på instituttet 
med ekspertise inden for et fagområde. Hvis den situation opstår ifm. 
prøver uden censur, bør det overvejes at genindføre ekstern censur.  

 
4. Kursusevalueringer foråret 2018 

Studienævnet drøftede undervisningsevalueringerne for forårets kurser på bache-
lor- og kandidatuddannelsen. De kursusansvarlige orienteres om studienævnets 
kommentarer til evalueringerne.  

 
5. Undervisningslokaler og prioritering 

Hidtil er det forsøgt at placere så meget af undervisningen som muligt i 1150 med 
henblik på at skabe et samlet studiemiljø på uddannelsen. Flere undervisere be-
gynder at ønske kun at bruge store undervisningslokaler, der kan rumme alle stu-
derende tilmeldt kurset. Dette ønskes med henblik på at gå bort fra et skarpt skel 
mellem forelæsninger og holdundervisning, men i stedet løbende bruge varie-
rende undervisningsformer- og metoder efter didaktiske og pædagogiske overve-
jelser. Det stigende ønske om store undervisningslokaler kan ikke imødekommes 
i 1150. At imødekomme ønsket vil betyde, at undervisningen vil forekomme 
mange forskellige steder i parken og i lokaler af varierende egnethed.  
 
Studienævnet drøftede, hvordan det vægter undervisning i 1150 over for undervi-
seres ønske om fleksibilitet ift. undervisningsformer- og metoder. Studienævnet 
mener, at der bør tages hensyn til undervisningsdidaktiske og pædagogiske initia-
tiver. Samtidig er det de studerendes erfaring, at tilhørsforholdet til studiet mind-
skes betragteligt ved ikke at komme i 1150, hvilket har betydning for engagemen-
tet i uddannelsen.  
 
Studienævnet foreslår, at det tilstræbes, at fylde 1150 op med egne studerende og 
at gøre det således, at alle semestre har min. ét kursus i 1150. Dette med henblik 
på, at alle jævnligt har deres gang i 1150. Nogle kandidatkurser bør også placeres i 
1150. Der ud over anvendes lokaler andre steder i parken. Studerende på BA kan 
også godt have kurser andre steder end i 1150. Studienævnet ønsker i videst mu-
ligt omfang, at kvaliteten af andre lokaler end 1150 tages i betragtning.   

  
6. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Intet nyt 
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5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
Så vidt vides har ingen studerende stillet op til studienævnsvalg endnu. Fristen er 
26. oktober kl. 12.00. Studerende i studienævnet prøver at gøre en ekstra indsats 
for at finde kandidater.  
 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
Intet nyt 

  
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
Intet nyt 
 

 
7. Evt.  

Intet til eventuelt 
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