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Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 – 17.00 
Bygning og lokale: 1260-310  
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og  
Loni Leddere (afbud).  
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, An-
ders Thastum Vedsted 
 
Studieadministrationen: Tobias Abell Nielsen, Helle Bønsøe, Mia Schou Johansen  
 

Dagsorden 
 

Desuden deltager Kim Overvad under punkt 4.2.  
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling (Sager siden sidst) 
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

    
3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen  
i. Statusrapport FSV (Bilag 1a - Statusrapport FSV 2017) 

ii. Optag på uddannelserne (Bilag 1b - KOT tilbud om optag BA) 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra studievejledningen 
d. Nyt fra Studieadministrationen  

 
4. Revision studieordning  

Beslutningspunkt.  
4.1 Det er institutledelsens ønske, at kurset ”screening” omdøbes og får en mere 

generisk målbeskrivelse, da screening ses som et alt for specifikt kursus på 
denne placering (Bilag 2 - FSV - Forslag til ny studieordning BA). Nyt navn 
kunne eksempelvis være: Analytisk metode. 

4.2 Placering af epidemiologi [behandles kl. 14.30-15.30]  
Kim Overvad fra Epidemiologi deltager og præsenterer begrundelse for at be-
vare Epidemiologi og biostatistik på 2. semester. Studenævnet træffer herefter 
beslutning om endelig placering af kurserne. 
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4.3 Behandling af det overordnede forslag til overgangsordning, herunder merit og 
overflytning (Bilag 3a - Implementering og merit og Bilag 3b - Undervisnings-
udbud).  

 
5. Dispensationspraksis 

Beslutningspunkt. 
Eksempel på de to sager, der danner grundlag for drøftelse af dispensationsprak-
sis ift. hhv. kvalitet i lægeerklæringer og krav til dispensationsansøgere med kro-
niske lidelser (Bilag 4a – Sag; Bilag 4b - Sag 2; desuden anbefales læsning af 
Healts vejledning til lægeerklæringer: http://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/laegeerklaeringer/). 
 

6. Møde vedr. profil af KA 
Drøftelse og forberedelse. 
Der afholdes ekstra møde i studienævnet til behandling af profil af KA, inden vi-
sions og strategi arbejdet med uddannelserne på Institut for Folkesundhed: ons-
dag d. 27. september, kl. 14-16. Mødets dagsorden og indhold drøftes nærmer og 
der tages notater til brug under mødet.  
 

7. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Datoer for møder i studienævnet:   

• tirsdag d. 12. september, kl. 14-16 
• tirsdag d. 10. oktober, kl. 14-16 
• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16   

 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/laegeerklaeringer/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/laegeerklaeringer/
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