
 
 

 

 

Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ) 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
E-mail:  health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.medarbejdere.au.dk 
 

Referat 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: 21. juni 2018 

 

Side 1/5 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 
Mødedato: 21. juni 2018 kl. 8-10 
Mødested: 1260-114 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Søren Flinch Midtgaard, Ulrika Enemark  
Deltagere studerende: Anders Thastum Vedsted, Anisa Muhiyadin Abdi (til kl. 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Studentersager 
2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2 Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning 
 
Præcisering vedr. afgørelseskompetence i sager vedr. for sene eksamensafleve-
ringer: 
Kompetencen til at træffe afgørelse i denne type sager ligger hos administrati-
onen/evt. studieleder. Ikke hos studienævnet.  

 
3. Drøftelse: Møde med aftagerpanel 19. september 2018  

Formand og næstformand præsenterer ideer til temaer og til mødeform.  
 
Temaer:  
1. Cases og løsningsforslag (se uddybningen nedenfor) 
2. Revisionen af kandidatuddannelsen 
3. Præsentation af Vision- og strategi 
4. Drøftelse af følgende ide med aftagerne: 

Det foreslås fremover at ligge aftagerpanelmøder i forbindelse med dimis-
sionen. Første del af mødet deltager kun aftagerne. Derefter inviteres 
alumner og dimittender. Efter aftagerpanelmødet dimission.   
 

Ad. tema 1 - forslag: 
3-4 medlemmer fra aftagerpanelet opfordres til at komme med en case fra de-
res verden, som en FSV´er kan løse. Kandidatstuderende indleverer løsnings-
forslag til studienævnet inden aftagermødet. Studienævnet udvælger hvilke 
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løsningsforslag, der præsenteres på aftagermødet. Studerende er velkomne til 
selv at præsentere løsningsforslag for aftagerpanel – alternativt varetager stu-
dienævnet præsentationen. Dette kan vise aftagerne, hvad en FSV´er kan. 
Desuden leder det fint over i en drøftelse af kompetencer hos FSV´ere og revi-
sion af kandidatuddannelsen. 
 
Studienævnet bakker op om ideen. Har følgende kommentarer:  
- Vigtigt at det ikke er et krav, at de studerende selv skal præsenterer løs-

ningsforslaget og at det ikke er en konkurrence.  
- Indsatsen fra aftagerpanelet skal være minimal.  
- Det aftales, at studerende inviteres til løsning af case en afgrænset periode 

på 2-3 timer i slutningen af august eller starten af september. På den 
måde vokser opgaven sig ikke for stor. Der gives evt. en lille erkendtlighed 
for deltagelse (f.eks. biografbilletter) 

 
Den videre proces: 
- Inden sommerferien opfordres 3-4 aftagere til at komme med en case. 
- Også inden sommerferien inviteres studerende til at deltage. Inviteres via 

gruppe på FB. Christian inviterer og vurderer hvilken dag og hvilket tids- 
punkt, der er bedst. Christian er desuden med på aftagerpanelmødet.  

 
4. Godkendelse: 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.  

 
Kursusplanen godkendes. Kurset evalueres, når det har kørt. 
 
Kommentarer 
- Krævende tekster, så størrelse af pensum ok 
- Et meget bredt fag. Undervisere skal være meget opmærksomme på at få 

de studerende med, når fokus skiftes fra undervisningsgang til undervis-
ningsgang. Vigtigt med en homogen undervisningsgruppe.  

- Vær opmærksom på, at der efteråret 18 er studerende fra både 3. og 5. se-
mester – de har dermed har de forskellige udgangspunkter. 

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

diemiljøet? 
Instituttet har i 2018 ekstraordinært mange midler til rådighed, hvorfor der er 
åbnet for mulighed for ansøgning om midler inden for nærmere specificerede 
formål. Ansøgninger behandles løbende, så længe der er penge, så jo før der 
ansøges des bedre. Ideer til ansøgninger blev drøftet på studienævnsmøder i 
april og maj. Status på ansøgningerne er følgende: 
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1. Bedre introduktion til nye kandidater: Tutorer på kandidaten laver ansøg-

ning 
2. Opgradering af 1150: Anders laver ansøgning 
3. Ansøgning om nye lokaler til forbedring af studiemiljø på tværs af uddan-

nelser: Anders laver ansøgning 
 

6. Orientering fra statusmøde 12. juni 2018 (10 min.) 
Overordnet konklusion fra statusmødet er at Folkesundhedsvidenskab er et 
velfungerende studie. Primære udfordringer er førsteårsfrafald og de fysiske 
rammer. 
 
I den aftalte handleplan indgår bl.a. følgende: 
1. Instituttet nedsætter arbejdsgruppe, der skal udarbejde oplæg til løsning på 
problemer med de fysiske rammer 
2. Handleplan for hvordan gruppearbejde håndteres på BA.  
3. Handleplan for øget optag på BA 
4. Spejling af BA-uddannelse i Vision- og strategipapir 

 
7. Status revision af kandidatuddannelse 

Der er møde med prodekanen 28. juni mhp. godkendelse af projektbeskrivel-
sen.  
7.1.  Kan studienævnet godkende projektbeskrivelsen? 
Projektbeskrivelse godkendes.  
 
7.2.  Drøftelse af rollefordelingen mellem studienævn og projektgruppe.  
Studienævnet drøftede, hvordan samarbejdet og rollefordelingen mellem stu-
dienævn og projektgruppen kan foregå mest smidigt samtidig med at formalia 
overholdes. 
Det besluttes, at oplæg fra projektgruppen sendes i mailhøring i studienævnet. 
Studienævnsmedlemmerne kan ifm. med mailhøringerne ønske, at emner ta-
ges op til drøftelse på et møde.  

 
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. Formål for studievejled-
ning at understøtte arbejdet i det faglige miljø og i undervisningen.   
 
Hos mange undervisere er gruppearbejde mere et praktisk end et didaktisk 
værktøj – en måde at strukturerer undervisningen og spare ressourcer.  
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Pt. er der i studieordningen ikke krav om at gennemføre eksamener i grupper, 
men det opleves hos studerende ikke som en valgmulighed. Desuden er der 
opstået en kultur på studiet, hvor det ikke at være en del af en læsegruppe op-
leves som socialt ekskluderende. Det skal ændres. Skal vigtigheden af gruppe-
arbejdet måske tales lidt ned, når det primært er et praktisk værktøj? Studie-
nævnet bakker op om, at italesættelsen forsøges ændret: 

 
- Læsegrupper er et aktivt tilvalg – det er ok ikke at være i en 
- Det er ok at aflevere eksamensopgaver alene 
- Det er muligt nogle gange at arbejde alene og nogle gange i grupper 
- Det er fagligt givende at arbejde sammen med forskellige. Der er noget at 

hente i, at grupper ikke er så fasttømrede.  
 
Studienævnet foreslår, at der skelnes mellem læsegrupper og arbejdsgrupper.  
Læsegrupper bruges som forberedelse i ”fritiden”, arbejdsgrupper bruges i un-
dervisningen. En læsegruppe er en mere fast størrelse, hvorimod arbejdsgrup-
per varierer.  Som et led i dette er det vigtigt, at undervisere ikke antager, at 
læsegrupper er det samme som arbejdsgrupper i undervisningen.  
 
Håndteringen af gruppearbejde er en løbende drøftelse og nu også en del af 
handleplanen fra statusmødet.  

 
9. Mødedatoer efteråret 18 

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) 
 
Forslag onsdag kl. 15-17, lternativt fredag morgen kl. 8.30 – 10.30 

 Mette forhører sig hos de fraværende studienævnsmedlemmer. 
 

10. Gensidig orientering 
9.1 Nyt fra studienævnsformanden 

 
9.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
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9.3 Nyt fra studievejledningen 
 
9.4. Nyt fra studieadministrationen 
Der har kortvarigt været nedsat et lokale task force på HE, der havde til formål 
at finde løsninger på lokalemangel. Lokale task forcen er efter analyse af loka-
lebookingerne kommet til den konklusion, at der vurderes at være tilstrække-
lig kapacitet i undervisningslokaler og auditorier – også med det større optag 
taget i betragtning. Der er dog visse faktorer, der spiller ind for at få kabalen til 
at gå op, og der skal udvises fleksibilitet fra alle ift. tid og sted: 
- Der vil i langt højere grad blive brug for at undervise i ydertidspunkter, så 

lokalerne bliver brugt fra 8-18. 
- Undervisningen planlægges i de lokaler, hvor der er plads, og derfor vil 

nogle opleve, at undervisningen foregår i andre lokaler, end dem de er 
vant til. 

 
Der forventes udskrivelse af valg til studienævnene september 2018. Stude-
rende i studienævnene er på valg.  

 
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 
 
Punktet udsættes 
 

12. Evt. 
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