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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. Ekstern censur – Forsimpling af censornormer og reduktion af eks-

tern censur 
Fakultetsledelsen har igangsat en proces med henblik på 1) at forsimple cen-
sornormerene og 2) at afsøge mulighederne for at reducere brugen af ekstern cen-
sur. Uddybes i bilag 2.  
Bilag 2: Indstilling fra fakultetsledelsen samt baggrund 

 
3.1. Nye censornormer 

Studienævnet bedes drøfte og kommentere vedlagte forslag til reviderede 
censornormer 
Bilag 3: Udkast til nye censornormer 
Bilag 4: Sammenligning mellem nuværende og nye/foreslåede censornor-
mer på fakultetsniveau 
Bilag 5: Oversigt over eksisterende kurser på FSV med ekstern censur ef-
ter nuværende og foreslået censornorm. 

 
3.2. Reduktion af ekstern censur 

Studienævnet bedes komme med forslag til, hvor det giver faglig mening 
at gå fra ekstern censur til intern eller ingen censur, herunder uddybe det 
foreslåede alternativ til ekstern censur. 
 
Bilag 6: Oversigt over prøver BA2018 
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Studienævnet besluttede i marts 2018 følgende vedr. interne prøver og censur: 
Studienævnet besluttede at alle interne prøver registreres med ”ingen cen-
sur” i bachelorstudieordningen 2018.  
Til alle mundtlige interne prøver på BA18 tilknyttes én eksaminator, der er 
bedømmer samt én medeksaminator. 
Til alle skriftlige interne prøver tilknyttes én bedømmer, der ved behov kan 
inddrage en faglig sparringspartner. 

 
4. Kursusevalueringer foråret 2018 

Studienævnet bedes gennemgå undervisningsevaluering for efterårets kurser på 
bacheloruddannelsen. I tillæg til evalueringsrapporterne er der kommentarer fra 
kursusansvarlig. 
BEMRÆK, at rapporterne er til intern brug og IKKE må offentliggøres, da de kan 
indeholde personfølsom data  

 
Bilag 7: Evalueringsrapporter FSV BA F18 
- Sundhedsantropologi 
- Arbejde, trivsel og helbred 
- Sundhedsfremme og forebyggelse 
- Global sundhed, civilsamfundsstøtte og bæredygtig udvikling 
- Statistik 
- Miljø og sundhed 
- Sundhed og sygdom 1 
- Epidemiologi og biostatistik 
- Sundhedssociologi 
- Mental børnesundhed 
 
Bilag 8: Kommentarer til evalueringsrapporter FSV BA F18 
- Sundhedsantropologi, Morten Deleuran Terkildsen   
- Arbejde, trivsel og helbred, ingen kommentar 
- Sundhedsfremme og forebyggelse, Loni Ledderer 
- Global sundhed, civilsamfundsstøtte og bæredygtig udvikling, Per Kallestrup 
- Statistik, Morten Frydenberg 
- Miljø og sundhed, ingen kommentar 
- Sundhed og sygdom 1, ingen kommentar 
- Epidemiologi og biostatistik, Morten Frydenberg 
- Sundhedssociologi, Gorm Harste 
- Mental børnesundhed, Carsten Obel + Kathrine Bang Madsen 
 
Bilag 9: Evalueringsrapporter FSV KA F18 
- Sundhedsprofessioner mellem organisationer og brugere 
- Målgrupper, genrer & medier: målrettet sundhedskommunikation 
- Stress, Sundhedsfremme og forebyggelse 
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Bilag 10: Kommentarer til evalueringsrapporter FSV KA F18 
- Sundhedsprofessioner mellem organisationer og brugere, Viola Bureau 
- Målgrupper, genrer & medier: målrettet sundhedskommunikation, Karen 

Korning Zethsen 
- Stress, Sundhedsfremme og forebyggelse, Lise Juul  

 
 
5. Undervisningslokaler og prioritering 

Hidtil er det forsøgt at placere så meget af undervisningen som muligt i 1150 med 
henblik på at skabe et samlet studiemiljø på uddannelsen. Flere undervisere be-
gynder at ønske kun at bruge store undervisningslokaler, der kan rumme alle stu-
derende tilmeldt kurset. Dette ønskes med henblik på at gå bort fra et skarpt skel 
mellem forelæsninger og holdundervisning, men i stedet løbende bruge varie-
rende undervisningsformer- og metoder. Det stigende ønske om store undervis-
ningslokaler kan ikke imødekommes i 1150. At imødekomme ønsket vil betyde, at 
undervisningen vil forekomme mange forskellige steder i parken og i lokaler af 
varierende egnethed.  
 
Studienævnet bedes forholde sig til, hvordan det vægter undervisning i 1150 over-
for underviseres ønske om fleksibilitet ift. undervisningsformer- og metoder.  
 

 
6. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 

5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 

5.3 Nyt fra studievejledningen 
 

5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 
 
7. Evt.  
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