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Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og  
Loni Leddere  
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, An-
ders Thastum Vedsted (afbud).  
 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen, Tobias Abell Nielsen, Helle Bønsøe Ni-
elsen, Rikke Nicoline Stokholm  

Referat 
 

 
1. Sager   
1.1 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 

 
Ingen sager til behandling.  

 
2. Studieordning 2018 
2.1 Intern censur 

Studienævnet diskuterede, om der skal anføres intern censur på 2018-studie-
ordningens prøver og i givet fald hvilke.  
 
Der ønskes som udgangspunkt intern censur til mundtlige prøver. Men for at 
kunne træffe en endelig beslutning ønskes en afklaring af følgende elementer:  

• Hvordan er situationen ift. til at tilføje intern censur i hhv. administra-
tivt system (Eddi) og selve studieordningen, modsat at have det anført 
som en intern regel?  

• Hvad er regelgrundlaget ift. eksempelvis at klage op mod manglende 
intern censur, hvis en sådan er beskrevet i studieordningen? 

 
Det vil eventuelt være nødvendigt med en dialog institutledelsen ift. det res-
sourcemæssige aspekt.     

 
2.2 Merit 

Nedenstående merit blev foreslået som supplement til de nuværende meritbe-
stemmelser, for at sikre meritmulighed for studerende som har taget Introduk-
tion til folkesundhed, men ikke Politologisk introduktionskursus: 
 
Introduktion til folkesundhed (15 ECTS) kan meriteres til Folkesundhed –pro-
blemstillinger… (10 ECTS). 
 
Forslaget godkendes.   
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2.3 Den videre proces for kandidatstudieordningen  
Studienævnsformanden orienterede om fortsættelsen af arbejdet med studie-
ordningen i det nye studienævn. Procesopfølgningen på det visionsarbejdet sta-
ter på møde den 22. februar. Her forsøges fastlagt en række elementer bl.a. for-
pligtende aftale ift. proces for at sikre, at tidsplanen kan holdes. 
 
Den første årgang med den nye bachelor på kandidatstudieordningen vil starte 
i september 2020.  
 
Der vil være mulighed for at indtræde i arbejdsgruppen for ordningen, som for-
ventes nedsat på en af de førstkommende møder i de ny studienævn.   

 
3. Frafaldsanalyse 

Morten Frydenberg præsenterede frafaldstal (BA) som opfølgning på tidligere 
behandling i studienævnet med udgangspunkt i 47 besvarelser. I forlængelse af 
dette diskuteredes det sociale miljø og gruppedannelsen.  

 
Studienævnet identificerede et potentielt problem ift. uddannelsens beskrivelse 
på Uddannelsesguiden (UG). Amalie Hahn Jensen ser nærmere på dette i dialog 
med Loni Leddere og melder tilbage til studienævnet. Hvis muligt ønskes nedto-
ning af sygdomslære og fjernelse af sundhedspsykologi. Desuden ønskes fjernelse 
af link til medicin under beslægtede uddannelser. Dderudeover kontrolleres an-
dre platforme, hvor uddannelsen beskrives. 

 
Følgende ønskes afklaret:  

• Hvor ligger det konkrete ansvar for det sociale aspekt af uddannelsen. 
Dette for at kunne handle på problematikken.  

• I hvor høj grad skal det være en kompetence, at kunne arbejde sammen. 
• Procedurer for gruppedannelse: I forbindelse med den nye studieordning 

skal udarbejdes en klar plan for gruppe dannelse. Denne opgave tages op 
i vejledningen og det nye studienævn.   

 
4. Fjerneksamen 

Efter afholdelse af fjerneksamen evaluerede studienævnet forløbet og overvejede 
hvordan man overordnet vil forholde sig til eventuelle fremtidige ansøgninger 
om mulighed for at afholde fjerneksamen.  
 
Det besluttes, at det fremadrettet skal være muligt at søge om fjerneksamen som 
dispensationsansøgning. 
 
Der ønskes af feedback fra de studerende, som har været til eksamen. Dette skal 
bruges som praktisk guide til de studerede og løbende erfaringsopsamling.   
 

Formateret: Indrykning: Venstre:  1 cm, Første linje:  0 cm
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Studieadministrationen tilføjer rettelser til rammebestemmelserne for fjerneksa-
men og dette genbehandles i det tiltrædende studienævn.  
 

5. Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

i. Der er afholdt uddannelsesdag med fokus på det faglige samar-
bejde ifm. den ny bachelorstudieordning. Elementer fra dette vil 
indgår i studienævnets årshjul.  

ii. Eksamen i Sundhed og sygdom 2 
Anvendelse af forkert eksamenssæt har medført annullering af 
prøven, som blev afholdt igen d. 18. januar 2018. Der arbejdes 
desuden på en mulig praktisk løsning for at sikre, at fejlen ikke 
kan ske igen.  

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
i. Morten Frydenberg stopper på universitetet.  

c. Nyt fra studievejledningen 
i. Læsegrupper: Dorthe og Mia har været på kursus i personprofi-

ler, som skal anvendes på uddannelsen. 
ii. 2. semester danner selv læsegrupper og starter på kurset Biosta-

tistik i etablerede grupper.  
iii. Relevante semester orienteres om ny studieordning.   

d. Nyt fra Studieadministrationen  
i. Der bydes velkommen til Lise Ask Andersen, som bliver ny stu-

dienævnsbetjener.  
 
6. Afrunding af perioden  

Studielederne takke for arbejdet lagt i studienævnet i perioden.  
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