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1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendes. 
 

2. Sager   
2.1 Sager til behandling.  

Ingen sager under dette punkt. 
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 (Sager siden sidst). 
 
 Der har især været behandlet mange sager om startmerit. Der gives forholdsvis 

mange afslag, da der sjældent kan gives særligt meget merit.   
 
3. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen  
i. Der afholdes samlet Health uddannelsesdag d. 13. december 

2017 under temaet ”Test og eksamen”. Der åbnes for input fra 
studienævnet og forslag vil blive taget op på næste møde i stu-
dienævnet. Forslag fra studienævnet var: iNHEALT og fagligt 
udvalg.  

ii. Der kommer nyt system til censorallokering for uddannelserne i 
”Censorkorpset for folkesundhedsvidenskabelige og relaterede 
uddannelser”. Der er afgivet svar fra flere uddannelser vedrø-
rende dette. 

iii. Den 5.-6. december 2017 afholdes visionsudvikling på alle ud-
dannelser på instituttet. Der er endnu ikke kommet indkaldelse, 
men denne vil blive udsendt.  
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b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Der er startet 51 studerende og derfor ikke fuldt optag, som er 55.  
Der ønskes opdateret liste med erhvervsorienteret projektforløb på stu-
dieportalen for information til de studerende (i en reduceret form hvor 
det kun er muligt at se stederne). 

c. Nyt fra studievejledningen 
Studiestart er vel overstået og der er kommet mentorer. Der er afsat eks-
tra timer til studiekompetencer, hvor der bl.a. arbejdes med personpro-
fil.   

d. Nyt fra Studieadministrationen  
i. Der arbejdes med at gøre klar til implementeringen af den nye 

studieordning for bacheloruddannelsen især ift. det praktisk-ad-
ministrative arbejde samt kommunikation til interessenter (se 
desuden punkt 4.1).  

ii. Næste år placeres studienævnsmødet 1. september for bedre 
proces omkring godkendelse af kurser ift. de studerendes dead-
line for ansøgning d. 15. september.  

 
4. Revision studieordning BA 

Drøftelse og beslutning.  
4.1 For at sikre korrekt varsling og optimal kommunikation i forbindelse med den 

ny studieordning præsenteredes kommunikationsplanen (Bilag 1 - Appendiks 
Projektplan – Kommunikationsplan). 
 
Der gives kommunikation til de forskellige målgrupper via relevante medier og 
platforme –som er klargjorte– når studieordningen har været i høring og er en-
delig godkendt jf. tidsplan for studieordningen. Kommunikationen til nye stu-
derede blev præciseret.  
 

4.2 Efter beslutninger vedrørende fagplacering på studienævnsmødet d. 15. august 
2017 indstilledes revideret studieordning og overgangsordning (Bilag 2 - Im-
plementering og merit). 
 
Revideret studieordning og overgangsordning godkendes med tilføjelser af 
ECTS-point i meritskemaet. Der er givet positiv tilbagemelding fra prodekan og 
institutledelse. Der mangler nu den videre høringsproces.    

 
4.3 Efter beslutninger vedrørende fagindhold på studienævnsmødet d. 15. august 

2017 indstilledes revideret udkast til fagbeskrivelse (Bilag 3 – Studieordning: 
fag og prøver) med særlig fokus på Kurserne ”Screening” og ”Befolkningssund-
hed og demografi” hvor der er større ændringer. 

 
a. Indhold målbeskrivelser. Godkendes med følgende rettelser:  

• Befolkningssundhed og demografi – Præcisering af mål. 
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• Politologisk introduktionskursus – Præcisering af formål.  
• Undervisningsform defineres for alle fag som: ”Forelæsning og holdun-

dervisning” med dette forstås ”Forelæsninger, dialogbaseret holdunder-
visning baseret på underviser oplæg og studenterfremlæggelser”. Den 
lange beskrivelse ønskes i studieordningen.  

• Unavngivet fag – Ny fagbeskrivelse. Titel afgøres efterfølgende, men 
inden d. 19. september.  

 
b. Eksamensformer. Godkendes med følgende rettelser:   

• Sygdomslære i folkesundhed – Præcisering af hjemmeopgave.  
• Folkesundhed – Løbende skriftlig opgave, ikke 48 timer, i gruppe. 
• Videnskabsteori og etik – Forlængelse af eksaminations- og forbere-

delsestid.  
• Miljø og sundhed – Præcision eksamensbeskrivelse. 
• Sundhedsfremme og forebyggelse – Præcision eksamensbeskrivelse.  
• Rehabilitering – Ændres til 48 timers prøve 
• Unavngivet fag – skriftlig og mundtlig 

 
4.4 Studienævnet blev bedt om at tage stilling til omfanget af ekstern censur på ud-

dannelsen samt eventuelt detaljeringsgraden af eksamensbeskrivelserne i stu-
dieordningen (Bilag 4 – Studieordning: fag og prøver).  

 
Ekstern censur fjerens på følgende fag:  

• Epidemiologi og biostatistik  
• Statistik 
• Befolkningssundhed og demografi 

 
Ekstern censur tilføjes på følgende fag:  

• Rehabilitering  
• Folkesundhed 

 
5. Godkendelse af valgfrie elementer forår 2018 
Ikke alle kursusbeskrivelser var indkommet, men studienævnet forholdt sig til de fo-
relæggende kurser for at sikre de studerene bedst mulighed for at søge om forhånds-
godkendelse.   
 

Bachelor  
• Mental børnesundhed: ny kursusbeskrivelse  

Godkendes i foreliggende form. Deltagerbegrænsningen kan ikke gennemfø-
res.  

• Arbejdsrettet rehabilitering:   
Godkendes i foreliggende form.  

 
Kandidat 
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• Målrettet sundhedskommunikation: tidligere godkendt   
Godkendes i foreliggende form. 

• Stress – sundhedsfremme og forebyggelse: ny kursusbeskrivelse   
Godkendes i foreliggende form. 

• Sundhedsprofessioner:    
Godkendes i foreliggende form 

 
Fag fra statskundskab sendes til gennemsyn, når disse modtages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Datoer for møder i studienævnet:   

• onsdag d. 27. september, kl. 14-16 (ekstra møde i forbindelse med studie-
ordning for kandidatuddannelsen) 

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