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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. Evaluering af forløb med personprofiler samt muligheder efteråret 

2019  
I foråret 2018 blev der bevilliget strategiske midler til et projekt, der skulle være 
med til at højne de studerendes evner til at indgå i professionelle samarbejdsrela-
tioner og styrke de studerendes viden om egne præferencer i arbejdssituationer.  
Midlerne blev anvendt til indkøb af personprofiler på alle nye studerende hos 
konsulentfirmaet ”Insight”. Projektet blev driftet af Vejledningsenheden i HE Stu-
dier i tæt samarbejde med studieleder og undervisere på 1. semester.  
Tiltaget er nu evalueret og på denne baggrund skal der træffes beslutning om til-
tagets fortsatte drift.  
 
Studienævnet bedes drøfte evalueringen og mulighederne for fortsættelse af initi-
ativet samt komme med anbefaling af hvordan initiativet skal fortsætte samt fi-
nansiering. 

Bilag 2: Evaluering af forløb med personprofiler på FSV samt muligheder for ef-
teråret 2019 
Bilag 3: Hvad er UniHelpr 
Bilag 4: Eksempel spørgeskema fra UniHelpr 
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4. Drøftelse: Studielederberetning 2019 
Den 6. juni afholdes det årlige statusmøde for folkesundhedsvidenskab. Statussen 
giver mulighed for at sætte fokus på såvel enkeltelementer i den enkelte uddan-
nelse som hele uddannelsesforløb for at sikre og udvikle kvaliteten både i det en-
kelte fag og i sammenhænge på tværs af fag og uddannelsesforløb 

.  
Forud for statusmødet skal studieleder udarbejde en skriftlig beretning, som be-
skriver opfølgning på seneste statusmøde, særlige aktiviteter siden sidst samt re-
fleksion over aktuelle kvalitetsindikatorer og evt. supplerende datamateriale.  
Studielederberetningen skal desuden indeholde studerendes og underviseres re-
fleksion over beretningen. 
 
På mødet præsenteres studienævnet for beretningen med henblik på kommenta-
rer til og refleksioner over beretningen.  
 
Bilag 5: Udkast til studielederberetning 2019 
Bilag 6: Studielederberetning 2018 

 
 
5. Beslutning: Skal læringsmål for ”Folkesundhed – problemstillinger og 

tilgange” præciseres? 
Ifm. undervisningsevaluering på aprilmødet blev muligheden for at justere læ-
ringsmålene på ”Folkesundhed – problemstillinger og tilgange” nævnt. Baggrun-
den for ideen er, at evalueringen afslørede usikkerhed og forvirring blandt stude-
rende om, hvad formålet med kurset er. En præcisering af læringsmål kan måske 
være med til at afhjælpe dette.  
 
Studienævnet bedes drøfte, om læringsmålene ønskes præciseret. 

 
Vær opmærksom på, at læringsmålene ikke kan ændres, men kun præciseres 
samt at justerede læringsmål tidligst vil kunne indføres med kursusudbuddet ef-
teråret 2020.  
 
Bilag 7: Læringsmål Folkesundhed – problemstillinger og tilgange 

 
 
6. Status aftagerpanelmøde 

Der har været tilmeldingsfrist for såvel aftagere, studerende og studienævnet selv. 
Studienævnet får en status på tilmeldte.  
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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.  
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