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Studienævnets beslutninger om opfølgning:
For kategori A fokuseres på de særligt positive erfaringer, der er gjort.
Kategori B kommenteres kun ganske kort.
For kategori C beskrives, hvilke opmærksomhedspunkter evalueringerne peger på og i
forlængelse heraf, hvilke justeringer og øvrige opfølgningsinitiativer, det har eller vil give
anledning til.
I forbindelse med opfølgning nævnes tillige initiativer vedr. kompetenceudvikling.
Beskrivelsen af positive erfaringer samt beslutninger om opfølgning skal holdes på et
overordnet niveau og kun i særlige tilfælde beskrive initiativer omkring enkelte
kurser/eksamener. Noterne fra oversigten med kategoriseringer kan med fordel anvendes.

Status for opfølgning i.f.t. sidste års undervisningsevalueringsrapport:

SIDE 2 AF 2

Link til sidste års undervisningsevalueringsrapport (efteråret 2014 – foråret
2015)
Her angives kort status i.f.t. de opfølgningspunkter, der blev angivet i sidste års rapport.

Link til metoden
Link til resultater for efteråret 2015 og foråret 2016
Generelle kommentarer til cand scient san:
Der er indenfor det sidste år gennemført store ændringer for cand scient san
uddannelsen, idet suppleringssemesteret udfra en politisk beslutning er
afskaffet. Dvs uddannelsen er reduceret fra 2½ år til 2 år Dette blev indledt
fra efteråret 2015 . Den nye studieordning efteråret 2015 har afkortet
uddannelsen med 30 ECTS. Vi har erfarede vanskeligheder i efteråret 2015
med den nye curriculum og har igen justeret, hvilket vil blive implementeret
fra efteråret 2016.

Se venligste kommentarer skrevet i felterne udfor hvert enkelt fag på de to
dokumenter med oversigt over kategorisering af kurser i forbindelse med
undervisningsevaluering for hhv. forår 2015 og Efterår 2016.
Der står der beskrevet hvilke ændringer der er implementeret efterår 2015
og forår 2016

Med venlig hilsen,
Jette Led Sørensen
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