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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) 

Referat 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. 
 

2. Sager   
2.1 Sager til behandling 

Ingen sager til behandling.   
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

(Bilag 1 - Sager siden sidst)   
 

Der ønskes præcisering af hvad der erstattes i beskrivelsen af sagerne. Dette 
fremgår allerede på god og klar måde på nogle af sagsfremstillingerne.  
   

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

i. Der har været afholdt ”Mød din underviser” med godt frem-
møde. Der foreslås en forbedring af mødeprocessen og gerne 
præcisering af hvordan de studerende kan bruge arrangementet 
i deres studieforløb. Konkret kunne der være ”bordtemaer” som 
speciale eller erhvervsorienteret projektforløb. Samtidig skal det 
uformelle element i mødet mellem student og underviser bibe-
holdes.  

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
i. Visionsprocessen: Program til processen (fakultetsarrangement) 

blev gennemgået. Det præciseres, hvem studienævnet har peget 
på til arrangementet. Det ønskes derudover, at alle studienæv-
nets medlemmer deltager.  
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ii. Anders Vedsted har deltaget på studielederforum. I forrummet 
blev der talt om fastholdelse og frafald –med fokus på de ”bløde 
færdigheder”, dvs. ikke kun de klassiske faglige. Folkesundheds-
videnskab præsenterede sit arbejde med mentorordning og at 
mal har haft en meget godt evalueret studiestart med fokus på 
den sociale integration. Derudover blev de studerendes kontakt 
med forskningsmiljøet diskuteret. Studienævnet opfordre til, at 
det i kursusbeskrivelserne præciseres hvem der underviser på et 
givent kursus.  

iii. Der indhentes yderligere information om effekten af mentorord-
ning fra BSS, som har målt på dette.  

iv. Der ønskes, at studievejledning tidligere informere om proces-
sen om valgfag og seminarer i forhold til deadline.  

c. Nyt fra studievejledningen 
i. Der arbejdes pt. på udarbejdelse af årshjul med deadlines.  

ii. Der arbejdes på forberedelse af proces for studievejledningens 
rolle i forbindelse med dannelsen af læsegrupper.  

d. Nyt fra Studieadministrationen  
i. Der er først og fremmest blevet arbejdet med at realisere den ny 

studieordning. Der orienteres om dette under punkt 6. 
 

4. Eksamen for studerende på udveksling 
Studienævnet drøftede hvordan man generelt forholder sig til eksamen for stude-
rende på udveksling i de tilfælde hvor undervisningen er startet før eksamen, 
herunder rammerne for fjerneksamen.  
 
I det konkrete tilfælde forsøges med fjerneksamen. Denne proces evalueres efter-
følgende, forventet data 22. januar 2018. I denne forbindelse tages udgangs-
punkt i procedure og regler fra Statskundskab, herunder data for antal af stude-
rede, som der stået i den konkrete situation.  

 
5. 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. Studienævnet aftalte procedure for indsamling af valglister.   
(Bilag 2 - Valg 2017) 

 
6. BA-studieordning 

Der blev orienteret om status på studieordningen samt høringsprocessen.  
 
Kursusnavn  
Efter opfordring fra institutledelsen ændres kursusnavn fra Screening til Master-
class i Folkesundhedsvidenskab.   
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Merit 
Studienævnet besluttede, at ”Sundhed og sygdom 1” skal kunne meriteres over til 
Sygdomslære i folkesundhed.  
(Bilag 3 - Meritskema og overgangsplan) 

 
Censur 
Der har fra institutledelsen været ønsker om en ændret fordeling af censurfor-
mer på uddannelsen. Studienævnet pointerer, at der som udgangspunkt ønskes 
den største mængde eksterne censur.  

 
7. Undervisningspriser Health 

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.  
 
Studienævnet foreslog en opdeling i to priser, således, at der gives en til hver ud-
dannelse. Der indstilles til, at SIFFOS varetager opgaven, hvis der er ressource til 
dette. Prisen kunne potentielt uddeles i forbindelse Juleafslutningen.  

 
8. Kursusevalueringsrapporter for F2017 

Der er kommet forslag til procedure for offentliggørelse og behandling af kursus-
evalueringer, jf. s. 36 i Bilag 4. Der blev orienteret nærmere om denne. Studie-
nævnet udtrykte tilfredshed med de tilrettelser, som er blevet foretaget i evalue-
ringsrapport samt muligheden for at tilføje spørgsmål til evalueringen.  
 
Det blev besluttet, at der udsendes påmindelse til de kursusansvarlige. Herefter 
behandles evalueringer og evalueringsnotater på studienævnsmødet d. 21. no-
vember.  
 
Evalueringsmodel med holdrepræsentanter fortsættes. Det er vigtig, at denne ar-
bejdsopgave gøres tydelig og der beskrives retningslinjer for holdrepræsentanter. 
Der kommer oplæg til dette fra studienævnets studenterrepræsentanter.     
 
Proceduren for Folkesundhedsvidenskab genbesøges, med udgangspunkt i den 
velfungerende løsning fra sidste år. Der skal fokuseres på at tilpasse den nuvæ-
rende model bedste muligt til behovene på Folkesundhedsvidenskab og de præ-
ciserende spørgsmål, blandt andet via dialog og feedback.    
(Bilag 4 - Vejledning kursusevaluering 3.0; Bilag 5 – Kursusevalueringer 
F2017).   



 
 

  
  

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

 
De samledes kursusevalueringsnotater behandles på det studienævnsmødet d. 
21. november.  

 
9. Specialer via Urkund 

Det forsøges ved denne specialerude, at alle specialer køres i Urkund. Processen 
evalueres efterfølgende i studienævnet. I forlængelse af dette vurderes, hvordan 
den fremadrettet proces skal være.    
 

10. Uddannelsesdag 2017 
Der afholdelse af uddannelsesdag d. 13. december.  
Studienævnet deltager med:  
• 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 indstilles følgende:  
iNHEALTH samt Fagligt udvalg. 
(Bilag 6 - Program uddannelsesdag Health 2017) 
 
Studieadministrationen sender mail med nærmere detaljer.  

 
11. Myter om Folkesundhedsvidenskab  

Der er bevilliget midler til orienteringsvideoer. Studienævnet identificerede føl-
gende myter om Folkesundhedsvidenskab, som kunne adresseres i informations-
indsatsen: 

• Folkesundhed er det samme som Ernæring og sundhed.  
• Uddannelsen indeholder patientbehandling  
• Uddannelsen er tæt på Medicin (hvilket ikke er tilfældet, der er i højere 

grad snitfade til Statskundskab).  
• Der er er beskæftigelsesproblemer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Datoer for møder i studienævnet:   

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

http://health.medarbejdere.au.dk/organisation/nyheder-og-arrangementer/uddannelsesdag-paa-health/
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