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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendes 
 

2. Studentersager 
2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2 Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning 

 
3. Kompetenceprofil BA18 (revision) 

Kompetenceprofilen skal tilrettes, så den overholder krævede standarder. Re-
videret udkast til kompetenceprofil godkendes med få rettelser. Studienævns-
formand.  
 

4. Høring: Vision og Strategisk Grundlag for uddannelserne ved 
Health 
I december var alle uddannelserne ved Institut for Folkesundhed på visionsse-
minar. På baggrund heraf er der blevet udarbejdet et udkast til Vision og Stra-
tegisk Grundlag for uddannelserne ved IFS som studienævnet har mulighed 
for at kommentere på.  
 
Studienævnets kommentarer: 
Drøftelserne på visionsseminaret er konkretiseret rigtig godt.  
 
Man kunne måske med fordel give kompetencer som evne til kritisk tænkning, 
problemløsning og kommunikation med omkringliggende samfund større fo-
kus. Evt. som en specifikation af, hvad det kræver at indgå i samarbejde med 
det omkringliggende samfund og erhvervslivet.   
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Studienævnet bemærker den gennemgående formulering ”institutternes ud-
dannelser”. Studienævnet forstår Health som ejer af uddannelserne, ikke insti-
tutterne. Studienævnet foreslår derfor, at der anvendes en anden formulering, 
f.eks. ”uddannelser forankret på IFS”.  

 
5. Nedsættelse af arbejdsgruppe for kandidatuddannelsen i FSV 

Der er fundet deltagere fra instituttet til deltagelse i arbejdsgruppen for kandi-
datuddannelsen i folkesundhedsvidenskab 
Der er desuden fundet en studerende til projektgruppen, der begynder kandi-
datuddannelsen 1. september 18. De studerende i studienævnet arbejder på at 
finde yderligere en studerende til projektgruppen fra bacheloruddannelsen. 
Studienævnsformand kontakter CESU 

 
6. Møde med aftagerpanel 

Der er møde med aftagerpanelet 19. september 18.  
 
Ideer til emner 
- Revision af kandidatstudieordningen – drøftelser af arbejdet og overvejel-

serne indtil nu 
- Hvad er arbejdsgiverens opgaver og problemstillinger og hvordan vil de 

gerne kunne bruge FSV´ere ind i det? Er der kompetencer og kvalifikatio-
ner, det er vigtigt at tænke ind i kandidatuddannelsen?  

 
Det drøftes, at aftagerpanelet evt. kan inddrages i forberedelsen af mødet. 
F.eks. forberede oplæg eller workshops. 
Formand og næstformand arbejder videre med ideer til temaer og til formen 
på mødet. Ideerne præsenteres for studienævnet.  

 
7. Drøftelse: Kursusevalueringer 

Studienævnet gennemgik undervisningsevaluering for efterårets kurser, her-
under kursusansvarliges kommentarer til evalueringen.  

 
Sundhed og sygdom 2: 
Evalueringen af kurset er fortsat kritisk. Der skal være fokus på kritikpunk-
terne - også selv om kurset på den nye bachelorordning ikke eksisterer i sin 
nuværende form (nyt kursus Sygdomslære i Folkesundhed, 10 ECTS). Vigtigt 
at der fremadrettet på det nye kursus er gennemgående undervisere og at 
dette prioriteres ressourcemæssigt. Studienævnet kontakter kursusansvarlige 
mhp. yderligere adressering af kritikpunkterne samt hvilke konkrete handlin-
ger, der planlægges iværksat.  
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Sundhedsøkonomi: 
Fortsat kritisk evaluering. Studienævnet understreger, at det forventes at den 
fulde undervisningstid anvendes. Studienævnet kontakter kursusansvarlige 
mhp. yderligere adressering af kritikpunkterne samt hvilke konkrete handlin-
ger, der planlægges iværksat.  
 
Introduktion til Folkesundhed: 
Høj svarprocent (82%) og ok evaluering.  

 
Befolkningssundhed og demografi: 
Meget flot svarprocent (87%) og fin evaluering.  
 
Drøftelse af følgende kurser udsættes til studienævnsmødet i maj, som forlæn-
ges med én time: 
- Politologisk introduktionskursus 
- Kvalitative metoder 
- Socialmedicin og rehabilitering 
- Videnskabsteori 
- Offentlig forvaltning 

 
8. Kurser udbudt af andre uddannelser – retningslinjer vedr. prøver 

Følgende tages til efterretning og tilføjes vejledningen til skriftlige opgaver: 
 
Følges et kursus (valgfag/seminar) udbudt af statskundskab eller sundheds-
faglig følges deres retningslinjer vedr. prøven også. Det gælder også mht. defi-
nitionen af en normalside. Er kurset et FSV-kursus, hvor undervisningen blot 
varetages af folk fra statskundskab følges FSV´s retningslinjer (Politisk intro-
duktionskursus + Offentlig forvaltning)  
 

9. Drøftelse: Formålet med grupper 
Indledes med oplæg fra Mia, studievejleder 
Hvad er formålet med gruppearbejde på FSV? Hvordan arbejdes fremover 
med etablering af grupper? 
 
Punktet udsat til studienævnsmødet i juni. 
 
 

10. Kursusplan Videnskabsteori og etik 
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.  

 
 Punktet udsat til studienævnsmødet i maj.  



 
 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: 2. marts 2018 

 

Side 4/4 

 
11. Drøftelse: Skal studienævnet søge Instituttet om midler til forbed-

ring af studiemiljøet? 
Instituttet har i 2018 ekstraordinært mange midler til rådighed, hvorfor der er 
åbnet for mulighed for ansøgning om midler indenfor nærmere specificerede 
formål. Ansøgningsfrist 15. august 2018. Midlerne uddeles løbende. 

 
Det foreslås at søge midler til følgende: 
1. Bedre introduktion til nye kandidater 

Mia laver udkast til ansøgning sammen med kommende tutorer  
2. Opgradering af 1150 (lounge) 

Anders laver udkast til ansøgning 
 
Punktet tages op igen på studienævnets møde i maj.  

 
12. Gensidig orientering 

9.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Opfølgning på godkendelse af valgfag og seminarer E18: 
Udarbejdelse af kliniske retninglinjer: Godkendt som valgfag 
Clinical Global Infectious Disease ,Summer School – ikke godkendt 
Rehabilitering – udfordringer og løsninger: Kursusleder garanterer at det byg-
ger ovenpå Rehabilitering på FSV BA. Kurset godkendes som seminar – evalu-
eres efterfølgende. 

 
En studenterrepræsentant har fået orlov fra studienævnet frem til sommer. 
Der er ingen valgte suppleanter. Studerende i studienævnet bedes overveje, 
hvorvidt den ledige plads skal besættes ved suppleringsvalg eller om besættel-
sen udsættes til næste ordinære valg. En indstilling skal afgives til valgsekreta-
riatet.  

 
9.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 
9.3 Nyt fra studievejledningen 
Mentorordning evalueret. God evaluering. 
 
9.4. Nyt fra studieadministrationen 
 
 

13. Evt. 
 
Ingen punkter under eventuelt. 
 

 


