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Referat 
 

 
1. Orientering om status for ny BA-studieordning 

Studieordningen er sendt til institutledelsen, som ser nærmere på prøveformer. 
Herefter sendes studieordningen i høring ved følgende instanser: Aftagerpanel, 
KU, AAU, SDU, Censorformandskabet for folkesundhedsvidenskabelige og rela-
terede uddannelser. 
 

2. Fagnavn 
Det indstilles, at det endnu unavngivne fag kommer til at hedde ”Masterclass i 
folkesundhed”. Forslaget sendes i høring i det fulde studienævn.  

 
3. Valg af deltagere fra aftagerpanel 

Der vælges medlemmer fra aftagerpanelet til deltagelse i visions- og strategiar-
bejdets påbegyndelse i december. Studienævnets indstilling kommunikeres af 
studieleder.   

 
4. Møde vedr. profil af Kandidatuddannelsen 

På studienævnsmødet d. 15. august 2017 blev det besluttet, at minimum følgende 
bør behandles: 
• Der skal tages udgangspunkt i profil som folkesundhedsvidenskaber. Gerne 

med udgangspunkt i 5-årsevalueringen og præciseringen af kompetencer. 
• Afklaring af strukturering af uddannelsen enten som generisk eller som kon-

krete spor. 
• Faglig kvalitetssikring af uddannelse i udlandet samt valgfag o.l.  Dette skal 

tænkes i forhold til valgfriheden på uddannelsen. Desuden behandling af 
”valgfrie” kurser som samlet pakke. 

• I forlængelse af ovenstående: vejledning i forbindelse med erhvervsorienteret 
projektforløb samt eksamensformens indhold og krav. Med den gamle stu-
dieordning er det en erhvervsorienterede rapport, der forventes at være en 
’akademisk opgave’ 

• 60 ECTS-speciale. 
• Optag på kandidaten fra andre uddannelser end Folkesundhedsvidenskab.    
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• Som bilag ønskes: Eksamensbevis FSV, profiler fra andre Folkesundhedsud-
dannelser.  

 
Studieleder orienterede om tankerne bag visions- og strategiprocessen.  
 
Det bemærkes, at studienævnet allerede via arbejdet med aftagerpanelet har set 
på spørgsmål som: Hvor skal uddannelsen hen? Og hvad er behovet? Analysen 
udarbejdet i forlængelse af dette har i høj grad været deduktion fra arbejdsmar-
ked over profil til kompetenceprofil.   
 
Studienævnet diskuterede profil for kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvi-
denskab som forberedelse til visions- og strategiarbejdet med uddannelserne på 
Institut for folkesundhed. 

 
Tidshorisont  
Det bemærkes, at nye kandidater vil skulle starte sommeren 2020 for at skabe 
sammenhæng med bacheloruddannelsen. Processen for en kandidatuddannelse 
bør derfor i videst muligt omfang struktureres efter denne deadline.  
 
Linjer og Master classes 
Erhvervsorienteret projektforløb ville kunne gå på tværs af linjer. Kapaciteten 
ville forventeligt dog kun være til at skabe to linjer, selvom der kunne være ønske 
om flere. En anden løsning kunne være at beholde en høj graf af fleksibilitet, bl.a. 
ift. de andre folkesundhedsvidenskabsuddannelser. Hvis der er stor valgfrihed 
anbefales konstituerende fag, for at sikre klarhed i profil.  
 
Erhvervsorienteret projektforløb (EVP) 
Bør bibeholdes, men samtidig bør dette styrkes og kvalitetssikringen bør øges, 
bl.a. ved hjælp af løbende udprøvning. Det er fornemmelsen, at EVP’en kommer 
på et stigende antal uddannelser, pga. de fordele, som modellen har. Inspiration 
kan hentes fra eksempelvis Medicin, hvor præcise kompetencer prøves af. Men 
der ønskes ikke skræddersyede praktikforløb over samme standardmodel.  
 
60 ECTS-speciale 
Der ses gode muligheder for at bruge dette til særlige forhold, eksempelvis sam-
arbejder med virksomheder eller lignende. Litteraturgrundlag kun også være et 
parameter.  
Specialet kunne også tænkes som en forskningsspecialisering og fødekæde til 
PHD. Desuden er samarbejdsmuligheder større for 60 ECTS-specialet. 
 
Optag på kandidaten fra andre uddannelser end Folkesundhedsvidenskab 
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Der er umiddelbar flere positive elementer ift. optaget fra andre bacheloruddan-
nelser, bl.a. andre typer input til uddannelsen. Erfaringerne fra enkeltfag har væ-
ret positive. Det er usikkert om professionsbachelorer i samme grad vil kunne 
indgå på uddannelsen.  

 
5. Eksamen på Introduktion til folkesundhed 

Det besluttes, at antallet i gruppe i Sundhedsfremme og forebyggelse bliver 1 til 
4. Der således ensartede regler for gruppedannelse for alle fag i studieordningen.   

 
6. Gruppestørrelser i studieordningen 

Der gives dispensation til, at der i terminen efterår 2017 kan være op til 5 i grup-
perne til eksamen i Introduktion til folkesundhed. Dette gælder kun den speci-
fikke termin.   
 
Der ønskes fremadrette større fokus på velkomst og gruppedannelse også på 
kandidatuddannelsen. Desuden ønskes, at arbejde med en personprofilløsning 
fortsættes. Dette kunne eventuelt kombineres med konflikthåndteringsværktøj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Datoer for møder i studienævnet:   

• tirsdag d. 10. oktober, kl. 14-16 
• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16   
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