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1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Studentersager (5 min.) 

2.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 

 
3. Seminar- og valgfagsudbud E19 (15 min.) 

Kan studienævnet godkende følgende seminarer og valgfag på kandidaten efter-
året 2019? 

 
Seminarer 

 
Under FSV Målgupper, genrer og medier: Målrettet sundheds-

kommunikation  
Se kursuskatalog E18 
 

Under Sund-
hedsviden-
skab 
 

Borger- og patientinvolvering 
Kurset har tidligere været godkendt som FSV-seminar.  
Fra E19 er der nye læringsmål gældende for alle valgfag på 
Sundhedsvidenskab og alle valgfag bestås fra E19 ved for-
skellige former for undervisningsdeltagelse (bestået/ikke 
bestået).  
Det er aftalt med sundhedsvidenskab, at fsv-studerende 
fortsat kan få borger- og patientinvolvering bedømt gradue-
ret. Det vil blive tilføjet under bemærkninger til prøven. 
Se kursuskatalog E18 
 
Bilag 2: Nye læringsmål valgfag og ny prøveform Borger- og 
patientinvolvering 

Under stats-
kundskab 

To seminarer forventes udbudt. Endnu ikke afklaret hvilke.  

 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/78929/Maalgrupper-genrer-medier-maalrettet-sundhedskommunikation
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83757/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
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Valgfag 
 

Under Sund-
hedsviden-
skab 
 

Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse (10 
ECTS) Se kursuskatalog E18 
Fænomenologi og hermeneutik som filosofi og me-
tode (5 ECTS) Se kursuskatalog E18 
Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske 
forskningstilgange (5 ECTS) Se kursuskatalog E18 
Udarbejdelse af Kliniske retningslinjer i henhold til 
GRADE metoden (5 ECTS) Se kursuskatalog E18 
Videregående epidemiologi(5 ECTS) Se kursuskatalog 
E18 
 
Alle har tidligere været godkendt som valgfag på FSV 
 

 
 
4. Fastholdelsesrapport fra Danmarks evalueringsinstitut (EVA) (20 

min.) 
EVA har udarbejdet analyser af frafaldet på udvalgte uddannelser på Health, der-
iblandt Folkesundhedsvidenskab. I rapporten sammenlignes FSV med FSV-ud-
dannelser på KU og SDU. 
Det skal bemærkes, at der er tale om en tabelrapport. I rapporten beskrives tabel-
ler og figurer kort. Det er derfor nødvendigt at studere tabeller og figurer nær-
mere, hvis man skal have et fyldestgørende billede på, hvordan besvarelserne for-
deler sig. Teksten i rapporterne er med andre ord kun tilstrækkelige ift. at identi-
ficere, hvilke svarforskelle som skiller sig mest ud. 
Studienævnet bedes kommentere evalueringsrapporten og drøfte om den giver 
anledning til nye vinkler eller tiltag ift. frafald.  

 
Rapporten gennemgås ikke slavisk på mødet, hvorfor nævnet bedes have læst den 
inden.   

 
Bilag 3: Fastholdelse på Aarhus Universitet – Folkesundhedsvidenskab 

 
5. Spejling af BA studieordning op mod vision- og strategi på IFS (45 

min.) 
Ifølge handleplanen fra statusmøderne 2018 skal alle uddannelser på HE lave en 
spejling af studieordningerne ift. vision- og strategi for IFS, hvor dette ikke alle-
rede er igangsat. På kandidatuddannelsen i FSV laves spejlingen løbende ifm. re-
visionen af kandidaten. Derudover skal studienævnet lave en spejling af bachelor-
uddannelsen.  
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83590/Sundhedsmaal-begreber-og-statistisk-analyse
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83768/Faenomenologi-og-hermeneutik-som-filosofi-og-metode
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/91512/Diskursanalyse-og-andre-socialkonstruktivistiske-forskningstilgange
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83619/Udarbejdelse-af-kliniske-retningslinjer-i-henhold-til-GRADE-metoden
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83770/Videregaaende-epidemiologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/83770/Videregaaende-epidemiologi
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Studienævnet bedes påbegynde denne spejling af bacheloruddannelsen op mod 
visionspapiret. Som en hjælp til dette kan studienævnet anvende skemaet i bilag 
4, hvor centrale emner i visionspapiret er trukket ud.  
Studieordningen for bacheloruddannelsen i fsv (2018) findes her, hvori der linkes 
til kurserne i kursuskataloget (se kursusudbud) 
 
Bilag 4: Spejling af Vision og strategi for IFS mod bacheloruddannelsen i folke-
sundhedsvidenskab 
Bilag 5: Vision og strategisk grundlag for uddannelserne ved IFS  

 
6. Synliggørelse af feedback til studerende (15 min.) 

Et andet element i handleplanen er, at studienævnet skal komme med et oplæg til 
hvordan feedback kan synliggøres og struktureres yderligere. Oplægget skal være 
færdigt til statusmødet i juni 2019. CESU kan anvendes som sparringspartner. 

 
Studienævnet bedes lave en plan for, hvordan der skal arbejdes med denne op-
gave.  

 
7. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 

5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 

5.3 Nyt fra studievejledningen 
 

5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

 
8. Evt.  
 
 
 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=13550&sprog=da
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