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Møde den: 18. april 2017, kl. 15.15 – 17.15 
Bygning og lokale: 1260-310 (projektor) (50) 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Led-
dere.  
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, An-
ders Thastum Vedsted 
 
Studieadministrationen: Tobias Abell Nielsen  
 
 

Referat 
 

Afbud: Helle Bønsøe (deltog ikke, da der ikke var sager til behandling) og Damian 
Goldberg 
 
  
1. Godkendelse af dagsordenen 

 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling 

Ingen sager til behandling.  
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
   
 Behandlede sager blev præsenteret af studieleder. Skriftlig oversigt præsenteres 

på studienævnsmødet i maj. Der blev spurgt ind til en enkelt sag.  
    

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

Opdatering om 5-årsevaluering af uddannelsen ved studenterrepræsen-
tanter og studieleder. Blandt andet ønskes fokus på kompetenceprofilen 
på uddannelsen samt fysiske rammer og trivsel. Der vil blive arbejdet vi-
dere med mulighederne for at bringe studerende og undervisere tættere 
sammen.  
    Der var fra vurderingspanelets side ingen entydige holdninger til fag-
lig specialisering. Der blev foreslået koordinering af faglig profil med de 
andre universiteters folkesundhedsvidenskabsuddannelser –potentielt 
både i form af differentiering og homogenisering. Desuden foreslås ud-
nyttelse af de faglige miljøer i nærområdet. Derudover blev der foreslået 
projektbaseret læring i undervisning og speciale. 
    Konkret foreslås samlede vejledningssessioner for kandidaten pga. 
den store spredning som følge af valgfriheden.   
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    Der arbejdes frem mod handlingsplan på baggrund af punkter fra mø-
det.  
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Intet under dette punkt.  
 

c. Nyt fra studievejledningen 
Damian Goldberg skifter funktion fra studievejledningen til uddannel-
sesrådgivning. Det betyder, at studievejledningen fremover vil være re-
præsenteret ved ny medarbejder i vejledningen, Mia Schou Johansen.   
    Det præciseres af studienævnet, at studievejledningens deltagele på 
studienævnsmødet ønskes.  
 

d. Nyt fra Studieadministrationen  
Tobias Abell Nielsen er tilbage og betjener fremadrettet kun ét studie-
nævn, FSV. Dette forventes at blive en styrkelses af serviceringen af stu-
dienævnet.  

 
4. Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser i dispensationssa-

ger 
Til endelig godkendelse, jf. beslutning under punkt 6 på studienævnsmødet d. 
28. marts 2017. 
 
Notater fra mødet 28. marts 2017 er blevet tilrettet således, at studienævnsnæst-
formanden flere steder delegeres kompetence sammen med formanden, og for-
manden således ikke alene har beslutningskompetence.  Det præciseres, at præ-
cedensreglerne er de samme som hidtil.  
 
Det besluttes at notatet samt lignede dokumenter (eksempelvis forretningsord-
ning for studenævn) lægge på Blackboard, sådan at studienævnet har hurtig till-
gang til disse.  
 

5. Kursusevaluering efterår 2016 
Der er indkommet evalueringsrapporter for kurser i efterår 2016 samt evalue-
ringsnotater fra de kursusansvarlige. Det indkomne materiale behandles løbende 
og punktets bilag indeholder derfor ikke de samlede evalueringer for alle kurser.   
  
Til ’komplekse interventioner’ (bilag 1b og 2b) bemærkes nedenstående og un-
dervisere bedes om handlingsplan ift. at imødegå de anførte punkter:  

• Tilbagemelding/vejledning. Det bemærkes, at det kan være svært at akti-
vere de studerende eller der kan være forskellige forståelser af hvad feed-
back kan være. En forventningsafstemning ift. dette er derfor nødvendig.  

• Anviste materiale  
• Fysiske rammer 
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• Timeforbrug på kurset. Her er behov for yderligere forventningsafste-
ming. Der forslås løbende kommunikation fra underviserne om dette. 
Spørgsmål ind i teksten foreslås af de studerende.  

 
Til ’Politologisk introduktionskursus’ (bilag 2a) bemærkes nedenstående og un-
dervisere bedes om handlingsplan ift. at imødegå de anførte punkter: 

• Pensums størrelse ift. 5 ECTS vurderes som stort. Dialog om pensum har 
været en fordel. Tilpasning til et 10-pointskursus ses som en passende 
løsning på længere sigt.  

• Vinklingen ift. FSV ønskes ydereligere styrket, som det bl.a. er blevet 
gjort med cases. Nogle af løsningerne fra ’offentlig forvaltning’ kunne 
med fordel bruges. Det bemærkes, at det generelle skel mellem FSV og 
statskundskab ift. empirisk og teoretisk tilgang med fordel kunne præci-
seres tidligt på kurset.  

 
De resterende kursusevaluering samles og behandles på det studienævnsmødet i 
maj.  
 
 Bilag 1a, 1b, 1c, 1d samt bilag 2a, 2b, 2c 

 
6. Opdateringer i studieordning for BA-kurser 

Indstilling fra kursusansvarlige Annelli Sandbæk. Ved studienævnets godken-
delse, bliver sådanne indstillinger efterfølgende tilføjet studieordningen og kur-
suskataloget. 
 
Studienævnet godkender ikke muligheden for anden eksamensform ved reeksa-
men. Baggrunden er, at det ikke vurderes muligt at lave en tilsvarende udprøv-
ning. Fremadrettet vil der blive set på ændring af eksamensform i selve ændring 
af studieordningen.   

 
 Bilag 3 - Indstilling  
 
7. Status på aftagerpaneler 

Der blev givet status på arbejdet med aftagerpanel efter input på studienævns-
mødet d. 28. marts 2017 ved studienævnsformanden. Der er pt. seks tilsagn. Når 
de resterende tilkendegivelser kommer ind sendes den samlede liste til dekanen 
for godkendelse.  

 
8. Studiemiljøundersøgelsen 

Studiemiljøundersøgelsen (SMU) er nu offentlig tilgængelig og vil blive drøftet 
på Health Uddannelsesforum d. 24. april samt på fakultetsledelsesmødet i juni.  

 
Følgende bekymringspunkter fremhæves af studienævnet:  
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• Fysiske rammer: For forbedringer kan bl.a. ses på løsninger fra stats-
kundskab.    

• Stress: Dette spørgsmål er uklart og kunne med fordel blive yderligere 
uddybet.  

• Feedback på eksamen. 
 
Derudover bemærkes det, at der er meget positive elemeter i evalueringen. 
Derudover anføres det at foreningslivet ses som havende en positiv effekt på 
det generelle studiemiljø.  
    Flere af punkterne kan med fordel sammenlignes på tværs af uddannel-
serne på AU og HEALTH. En afklaring af om diskrimination mm. sker fra un-
dervisere eller studenter ville være interessant for at handle korrekt på denne 
del af undersøgelsen.  

 
Bilag 4 – Studiemiljøundersøgelse  
er tilgængelig på: http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/  
(FSV beskrevet på side 28-30 samt 35-37) 

 
9. Eventuel tilretning af mødedatoer 

Forslag om ændring af datoerne for studienævnet møder i maj og juni samt fast-
læggelse af møder for restende af 2017.  
 
Mødet d. 23. maj (kl. 14.00 til 16.00) flyttes til mandag d. 15. maj, kl. 15.00-17.00 
Mødet d. 20. juni (kl. 15.15 til 17.15) flyttes til mandag d. 26. juni, kl. 14.00-16.00  

 
Forslag til yderligere datoer for studienævnsmøder i 2017 udarbejdes af studie-
administrationen med udgangspunkt i tirsdag eftermiddag 14.00-16.00. 

 
10. Eventuelt 

Intet under dette punkt.  

http://www.au.dk/studiemiljo/rapporter-2017/
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