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Møde den: 10. oktober 2017, kl. 14.00 – 16.00 
Bygning og lokale: 1260-310  
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
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  
 
Studieadministrationen: Tobias Abell Nielsen, Mia Schou Johansen (afbud), Karo-
line Engsig-Krarup  
 

Dagsorden 
 

 
1. Sager   
1.1 Sager til behandling 
 
1.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

(Bilag 1 - Sager siden sidst)   
   

2.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra studievejledningen 
d. Nyt fra Studieadministrationen  

 
3. Eksamen for studerende på udveksling 

Beslutningspunkt.  
Studienævnet bedes tage stilling hvordan man skal forholde sig til eksamen for 
studerende på udveksling i de tilfælde hvor undervisningen er startet før eksa-
men. Der ses bl.a. nærmere på rammerne omkring en fjerneksamen.  

 
4. Valg 

I uge 43 afholdes valg på Aarhus Universitet. I år stemmer de studerende til alle 
organer, og VIP ansatte stemmer til ph.d.-udvalg og studienævn. Valgsekretaria-
tet gør opmærksom på, at kandidatopstillingsperioden i år kun er på 1 uge – mod 
tidligere 2 uger. Der indstilles til, at studienævnet fastlægger procedure for ind-
samling af valglister og eventuelle oplæg.   
(Bilag 2 - Valg 2017) 

 
5. BA-studieordning 

Beslutningspunkt. 



 
 

  
  

Side 2/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

Orienteringspunkt om status på studieordningen samt høringsprocessen.  
Studienævnet bede tage stilling til, om ”Sundhed og sygdom 1” skal kunne meri-
teres over til Sygdomslære i folkesundhed.  
(Bilag 3 - Meritskema og overgangsplan) 

 
6. Undervisningspriser Health 

Drøftelse.  
I anerkendelse af den store indsats fakultetets undervisere yder, har dekanatet 
besluttet, at der fra 2018 og frem skal uddeles en række undervisningspriser på 
Health. Prismodtagerne af de nye undervisningspriser skal vælges af de stude-
rende på det pågældende studie. Der er på fakultetet samlet afsat 30.000 kr. til 
dette tiltag. Konkret vil hvert studienævn på Health kunne disponere over 5.000 
kr. til uddeling af pris. Det vil være studienævnet, der tager stilling hvordan valg-
proceduren skal udformes og i hvilket forum uddelingen skal ske. I forhold til 
sidstnævnte gøres opmærksom på fakultetets årlige uddannelsesdag som en mu-
lighed. 

 
7. Kursusevalueringsrapporter for F2017 

Drøftelse. 
Der er kommet forslag til procedure for offentliggørelse og behandling af kursus-
evalueringer, jf. s. 36 i Bilag 4. Der orienteres om denne og studienævnet bedes 
behandle de indkomne kursusevalueringer.  
(Bilag 4 - Vejledning kursusevaluering 3.0; Bilag 5 – Kursusevalueringer 
F2017).   

 
8. Specialer via Urkund 

Beslutningspunkt. 
Studienævnet bedes tage stilling til om alle specialer skal køres gennem Urkund, 
skal der køres stikprøver, eller skal det være op til vejlederen? 
 

9. Uddannelsesdag 2017 
Der afholdelse af uddannelsesdag d. 13. december.  
Studienævnet bedes tage stilling til:  
• 1 oplægsholder til at give et 10-minutters oplæg (6 speedoplæg i alt) 
• 2-4 personer til at lave og på dagen præsentere 2 roll-ups (12 roll-ups i alt) 

 
Som biddrag fra folkesundhedsvidenskab har følgende været overvejet:  
iNHEALTH samt Fagligt udvalg. 
(Bilag 6 - Program uddannelsesdag Health 2017) 

 
10. Eventuelt 
 
 
 
 

http://health.medarbejdere.au.dk/organisation/nyheder-og-arrangementer/uddannelsesdag-paa-health/
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datoer for møder i studienævnet:   

• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16   
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