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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. Ny kandidatstudieordning: Kursus- og prøvebeskrivelser, adgangs-

krav, overgangsbestemmelser og meritskema til ny kandidatuddan-
nelse  
Siden februar 2019 er der blevet arbejdet på udvikling af kursus- og prøvebeskri-
velser til kurserne på den nye kandidatuddannelse på FSV, der skal træde i kraft 
fra 1. september 2020. Kursusbeskrivelserne er stadig under udarbejdelse og der-
med ikke endelige. Desuden er der lavet udkast til adgangskrav, overgangsbe-
stemmelser og meritskema. Studienævnet har tidligere godkendt uddannelsens 
faglige retning, vigtigste fagområder og kompetenceprofil. 
 
3.1. Kan studienævnet godkende de foreslåede adgangskrav, overgangsbestem-
melser og meritskemaet (se bilag 2)? 
 
3.2. Kan studienævnet bakke op om, at det overordnede indhold af kurserne, jf.  
kursusbeskrivelserne (bilag 3-14)? Studienævnet bedes læse samt forberede 
spørgsmål og kommentarer til kursusbeskrivelserne inden mødet.  

 
Bilag 2: Udkast til studieordning version 1.0 
 
Kursusbeskrivelser 
Bilag 3: Komplekse interventioner – Udvikling 
Bilag 4: Komplekse interventioner: Implementering 
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Bilag 5: Komplekse interventioner – Evaluering 
Bilag 6: Projektledelse og sundhed 
 
Fagpakke: Kvantitativ vurdering af sundhedsinitiativer: 
Bilag 7: Intro til kvantitativ fagpakke 
Bilag 8: Sundheds- og behandlingseffekter 
Bilag 9: Økonomiske og demografiske forudsætninger og konsekvenser 
 
Fagpakke: Kvalitative perspektiver på organisering i sundhedsvæsenet: 
Bilag 10: Organisatoriske forandringsprocesser i sundhedsvæsenet 
Bilag 11: Kvalitative metoder til undersøgelse af organisatoriske forandringspro-
cesser i sundhedsvæsenet 
 
Bilag 12: Erhvervsorienteret projektforløb 
Bilag 13: Valgfrie elementer 
Bilag 14: Oversigt over prøvedetaljer 

 
4. Beslutning: Særlige FSV spørgsmål til Unihelprs spørgeskema? 

På studienævnsmødet i maj besluttede studienævnet at fortsætte den særlige ind-
satsen med gruppesammensætninger på 1. semester BA efteråret 2019. Denne 
gang med hjælp fra den studenterdrevne virksomhed UniHelpr. Instituttet har 
bevilget pengene det koster. Studievejledningen er påbegyndt planlægningen 
sammen med UniHelpr. UniHelpr skal vide, om der ønskes nogle FSV specifikke 
spørgsmål tilføjet spørgeskemaet. Information og spørgeskema fra UniHelpr er 
vedhæftet i bilag 15.  
 
Studienævnet bedes besluttet om spørgeskemaet skal tilføjes FSV specifikke 
spørgsmål og i så fald hvilke.   
 
Bilag 15: Information og spørgeskema fra UniHelpr 

 
5. Orientering fra statusmødet 

Torsdag den 6. juni blev årets statusmøde for folkesundhedsvidenskab afviklet. 
Studieleder orienterer om hovedpunkter fra statusmødet.   

 
6. Opfølgning: Feedback 

På studienævnsmødet i marts blev følgende konkrete initiativer besluttet: 
• Alle kursusansvarlige skal udfylde feedbackens 5 h´er. 
• Der skal udarbejdes en lille brochure med inspirationsmateri-

ale til kursusansvarlige 
 

Studieleder orienterer om status på dette arbejde 
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7. Opfølgning: Angivelse af studiebelastning i kursusbeskrivelser 
September 2018 besluttede studienævnet, at der for hvert enkelt kursus på ba-
chelor- og kandidatuddannelserne skal angives arbejdsbelastning i form af en 
opgørelse som viser planlagt undervisning samt hvor lang tid det forventes 
den studerende bruger til forberedelse og eksamen. Dette ud fra forståelsen at 
1 ECTS svarer til ca. 30 timer.  
 
Studieleder orientere om status på dette arbejde.  
 

 
8. Beslutning: Mødedatoer efteråret 2019 

Der skal fastsættes mødedatoer og tidspunkter til studienævnsmøder efteråret 
2019. Inden mødet bedes studienævnet tjekke hvilke ugedage og tidspunkter der 
passer bedst. 
 
Forslag til mødeuger: 
 

• Uge 34 (19. - 23. august) 
• Uge 26 (2. - 6. september)  

Det kan være nødvendigt med et ekstra møde i starten af september grun-
det godkendelse af seminar- og valgfagsudbud til F20 og pga. godken-
delse af høringsversion af ny studieordning på kandidaten.  

• Uge 39 (23. – 27. september) 
• Uge 43 (21 – 25. oktober) 
• Uge 47 (18. – 22. november) 
• Uge 51 (18. – 22. december) 

 
 
9. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

 
10. Evt.  
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