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1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Studentersager 

2.1. Sager til behandling 

Ingen sager til behandling? 

 

2.2 Orientering om afgjorte sager 

Bilag 1: Sager siden sidst 

 

3. Drøftelse: Møde med aftagerpanel 19. september 2018 (20 min.) 

Formand og næstformand præsenterer ideer til temaer og til mødeform.  

 

Bilag 2: Principper for aftagerpaneler på Health 

 

4. Godkendelse: Kursusplan Videnskabsteori og etik (10 min.) 

Efter ønske fra studienævnet og med henblik på at sikre, at faget nu svarer til 

10 ECTS i stedet for de tidligere 5 ECTS foreligges kursusplanen hermed stu-

dienævnet.  

 

Bilag 3: Kursusplan Videnskabsteori og etik 

 

5. Status: Ansøgninger til Instituttet om midler til forbedring af stu-

diemiljøet? (10 min)? 

Instituttet har i 2018 ekstraordinært mange midler til rådighed, hvorfor der er 

åbnet for mulighed for ansøgning om midler inden for nærmere specificerede 

formål. Ansøgningsfrist 15. august 2018. Ideer til ansøgninger blev drøftet på 

studienævnsmøder i april og maj. Hvad er status på ansøgningerne? 

 

1. Bedre introduktion til nye kandidater (Mia) 

2. Opgradering af 1150 (lounge) (Anders/studenterforeninger) 
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3. Ansøgning om nye lokaler til forbedring af studiemiljø på tværs af uddan-

nelser Anders 

 

6. Orientering fra statusmøde 12. juni 2018 (10 min.) 

 

7. Status revision af kandidatuddannelse (15 min.)? 

Der er møde med prodekanen 28. juni mhp. godkendelse af projektbeskrivel-

sen.  

7.1.  Kan studienævnet godkende projektbeskrivelsen? 

 

Bilag 4: Projektbeskrivelse (uploades hurtigst muligt) 

 

7.2.  Drøftelse af rollefordelingen mellem studienævn og projektgruppe.  

Ifølge universitetsloven er det studienævnets opgave at udarbejde forslag til 

studieordninger. Det er dermed studienævnet der har ansvaret for og er afsen-

der af forslag op ad i systemet. Studienævnet skal derfor også godkende pro-

jektgruppens forslag ifm. en ny kandidatstudieordning. Dog kan dette fore-

komme som en pseudoøvelse, da stort set hele studienævnet også er medlem-

mer af projektgruppen. Studienævnet bedes drøfte, hvordan samarbejdet og 

rollefordelingen mellem studienævn og projektgruppen kan foregå mest smi-

digt, men samtidig med overholdelse af formalia. 

 

8. Drøftelse: Formålet med grupper (30 min.) 

Studievejledningen har ansvaret for studiestarten, studiekompetenceundervis-

ningen (hvor der er fokus på gruppearbejde) og den mentorordning, der kører 

på første semester. For at kunne løfte opgaven bedst muligt er det afgørende at 

studievejledningen kender bl.a. formålet med gruppearbejdet og har kendskab 

til hvordan det faglige miljø arbejder med grupperne.  

 

Bilag 5: Læsegrupper på FSV – hvorfor og hvordan  

 

9. Mødedatoer efteråret 18 (10 min.) 

OBS medbring undervisningsplaner for efteråret 18, da der skal besluttes 

hvilke dage og tidspunkter studienævnsmøderne mest hensigtsmæssigt kan 

placeres efteråret 18.  

 

Forslag til mødeuger: 

Uge 34 (20.-24. august) 

Uge 36 (3.-7. september) (evt. kort møde kun til godkendelse af kurser til F18) 

Uge 39 (24.-28. september)  

Uge 43 (22.-26. oktober) 

Uge 47 (19.-23. november) 

Uge 50 (10.-14. december) 
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10. Gensidig orientering 

9.1 Nyt fra studienævnsformanden 

 

9.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 

9.3 Nyt fra studievejledningen 

 

9.4. Nyt fra studieadministrationen 

Info om lokale task force 

 

11. Drøftelse: Hvad definerer et 5 vs. 10 ECTS kursus (15 min) 

Kan og skal der laves tommelfingerregler for hvad der definerer et 5 henholds-

vis 10 ECTS kursus? Kan et forventet tidsforbrug f.eks. fastsættes? Kan det de-

fineres på anden vis? 

Se Uddannelses- og forskningsministeriets beskrivelse af ECTS: 

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumenta-

tion/ects 

 

12. Evt. 

 

 

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/ects
https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/ects

