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Mødedato: 19. juni 2019 kl. 13-15 
Mødested: 1260-114 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Søren Flinch Midtgaard, Ulrika Enemark, 
Kim Moesgaard Iburg 
Deltagere studerende: Sabrina Tatiana, Marie Kudahl (observatør), Annemette 
Thøstesen (observatør), Lina Thirup (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen; Mia Schou Johansen  
Afbud: Amalie Damgaard Johansen (observatør) 
 

 
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 

 
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)? 
 
Studienævnet foreslår, at adgangskravene uddybes med eksempler på hvad Kvali-
tative metoder kan være, for ansøgere der kommer med en anden bacheloruddan-
nelse end bachelor i folkesundhedsvidenskab. Lise beder Loni Ledderer og Viola 
Bureau vil blive bedt om at komme med forslag til eksempler.     

 
Studerende i studienævnet ønsker, at der er mulighed for at vælge at blive over-
flyttet til den nye studieordning, selv om der er mulighed for at færdiggøre på den 
gamle ordning. Muligheder undersøges. Et minimumskrav vil under alle omstæn-
digheder være, at en overflytning ikke forsinker studerende.  
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Derudover godkendes adgangskrav, overgangsbestemmelser og meritskema. 
 
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.  
 
Studienævnet spørger ind til og får uddybet tankerne bag kurserne bl.a. undervis-
nings- og prøveformer. Særligt har studienævnet kommentarer til følgende kur-
ser: 
 
Projektledelse 
Der stilles spørgsmål til prøveform, men denne er ikke endeligt afklaret. Det drøf-
tes, hvordan gruppearbejde tænkes som en del af prøveformen.  
Desuden drøftes, hvordan en b-prøve kan udformes. Det skal forsøges at undgå, 
at b-prøven er mere attraktiv end den ordinære prøve. B-prøven er nødt til at 
være en individuel prøve, da det skal være muligt at gå til prøven, selv om resten 
af ens gruppe allerede har bestået. På statskundskab er b-prøve ofte en fri hjem-
meopgave uden vejledning med aflevering engang i august. En kommentar hertil 
er, at studerende der dumper ved den ordinære prøve, ofte har brug for vejled-
ning ifm. reeksamen.  
 
Kvantitativ fagpakke 
Der er spørgsmål til om kurserne kan adskilles i undervisning og eksamen. Dette 
drøftes og menes at være muligt. Det skal der tages højde for i planlægningen. 

 
Erhvervsorienteret projektforløb 
Et forløb med undervisningsmoduler/seminarer bliver integreret i praktikforlø-
bet. Det drøftes hvorvidt deltagelse i seminarerne bør være frivillig eller obligato-
risk. Studerende mener, at mange nok vil vælge dem fra, hvis de er frivillige. 
 
Studienævnet godkender det overordnede indhold af kurserne og at projektgrup-
pen arbejder videre med de endelige udformninger af læringsmål og prøver.  

 
4. Beslutning: Særlige FSV spørgsmål til Unihelprs spørgeskema? 

På studienævnsmødet i maj besluttede studienævnet at fortsætte den særlige ind-
sats 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 spørgs-
mål tilføjet spørgeskemaet. 
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Studerende i studienævnet foreslår et spørgsmål, der drejer sig om, hvordan man 
forestiller sig at bruge studiegrupperne. Mindst muligt? Som forberedelse til un-
dervisning? Kun til eksamen?   
Studievejledningen laver forslag til formulering, der sendes til studerende i næv-
net.  

 
5. Orientering fra statusmødet 

Torsdag den 6. juni blev årets statusmøde for folkesundhedsvidenskab afviklet. 
Studieleder orienterer om handleplanen og andre hovedpunkter fra statusmødet. 
Når statusrapporten er færdig, vil studienævnet blive præsenteret for denne.    

 
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. Pt. bruges rigtig mange res-
sourcer på at udvikle den nye ordning. Først når den er på plads bedes kursusan-
svarlige arbejde med de 5 h´er.   

 
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. Pt. bruges rigtig mange ressour-
cer på at udvikle den nye ordning. Først når den er på plads arbejdes videre med 
hvordan studiebelastningen skal angives i kursuskataloget og kursusansvarlige vil 
blive bedt om at oplyse belastningen for det kursus, de er ansvarlige for.  
 

 
8. Beslutning: Mødedatoer efteråret 2019 

Følgende datoer blev fastsat til studienævnsmøder efteråret 2019 
 
26. august kl. 10.00 - 12.00 
4. september kl. 14.15 - 16.15 
25. september kl. 14.15 - 16.15 
23. oktober kl. 14.15 - 16.15 
20. november kl. 14.15 - 16.15 
18. december kl. 14.15 - 16.15 
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9. Gensidig orientering 
5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Kort orientering far aftagerpanelmødet. Alle deltagere skal bedes om at evaluere 
mødet – både aftagere og studerende, der deltog i netværksmødet. Lise sørger for 
dette.  
Kommentarer fra studienævnet: 
Kim synes, at det var en god dag, men netværksmødet kunne med fordel have væ-
ret større med deltagelse af både flere aftagere og flere studerende. En mini-job-
messe. 
Studerende var forvirrede om, hvad de mødte op til. Skulle de have cv med og 
sælge sig selv? Desuden var det en skam, at der kun var 5 aftagere. Det fungerede 
ok, at rotere rundt blandt aftagere i grupper.  
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
Ulrika fortæller, at hun netop har afholdt kursus i Sundhedsøkonomi for phd´ere. 
Flere af phd´erne er interesserede i at få tilknyttet en specialestuderende til deres 
projekt. Flere ville gerne pitche deres projekt for kommende studerende. Det fore-
slås at dette kan gøres ifm. specialeseminaret i efteråret. Ulrika spørger phd´erne 
om de vil deltage ved specialeseminaret. Mia orienterer  Mette og Ulrika, når der 
er fastsat dato.  

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
Studiestart for både BA og KA er under planlægning. Det har ikke været muligt at 
finde mentorer til KA studestarten. KA studiestarten varetages derfor af studen-
terstudievejledere og får en lidt anden karakter end sidste år. 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

 
10. Evt.  
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