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Mødedato: 18. juni kl. 8.00-10.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), Søren 
Flinch Midtgaard, Henrik Støvring 
Deltagere studerende: Maria Lysdal Ravn Mortensen (næstformand), Annemette 
Thøstesen, Signe Ruby Hald, Josefine Klakk Jeppesen (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen (referent) 
Afbud: Lene Konrad (studievejleder) 
 
 
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. Orientering fra statusmødet 

Statusmødet for folkesundhedsvidenskab blev afholdt 15. juni. Kim, Ulrika og 
Maria deltog på mødet og gengiver hovedpunkter. Studienævnet vil senere 
modtage en statusrapport inkl. handleplan for 2020/21.  

 
4. Beslutning: Program aftagerpanelmøde 

Arbejdsgruppen for aftagerpanelmødet 24. september foreslår følgende over-
ordnede program: 
 

1) Aftagernes input til, hvordan den ideelle FSV-kandidat ser ud.  
Hvilke forventninger har de?  
Evt. lave CV for ideel FSV-kandidat. 

2) Jobcafe 
Aftagerne fortæller kort om deres arbejdsplads. 
FSV-studerende inviteres til at deltage 

 
Studienævnet bedes drøfte arbejdsgruppens forslag. Evt. med udgangspunkt i føl-
gende spørgsmål: 
 
- Hvad skal formålet med mødet være for studienævnet? Hvad tænkes afta-

gerne at få ud af mødet?  
- Er der et overordnet emne for mødet? 
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- Hvad ligger bag ønsket om at tale om den ideelle FSV-kandidat? Og om at lave 
en job-cafe? 

- Hvordan bindes de to dele af mødet sammen? 
- Hvordan kan mødet faciliteres? Skal der f.eks. være et oplæg til drøftelserne 

under pkt. 1?  
 

5. Godkendelse: Kursusudbud på kandidatuddannelsen F21 
De kommende semestre vil der både være studerende på den nye og den gamle 
kandidatuddannelse. Det vil der være indtil alle på den gamle ordning er fær-
dige. Kurser udbydes, så de samme kurser kan bruges på begge ordninger. Kan 
studienævnet godkende et foreløbigt udbud, som skitseret?  
 

Ny ordning F21 Gammel ordning F21 
Obligatorisk  
Projektledelse og sundhed (10 ECTS)  
 
Fagpakke: Den kvalitative fagpakke 
Teorier om organisatoriske forandringer i 
folkesundhed (10 ECTS) 
 
Kvalitative metoder til undersøgelse af or-
ganisatoriske forandringsprocesser i folke-
sundhed (10 ECTS) 

Seminarer 
Projektledelse og sundhed (10 ECTS) 
 
 
Teorier om organisatoriske forandringer i 
folkesundhed (10 ECTS) 
 
Kvalitative metoder til undersøgelse af or-
ganisatoriske forandringsprocesser i folke-
sundhed (10 ECTS) 
 
1 FSV-seminar (ikke afklaret hvilket) 
 
2 statskundskabsseminarer 
 
Evt. valgfag fra idræt (ikke afklaret endnu) 

Valgfag 
1 FSV-seminar (ikke afklaret hvilket) 
 
2 statskundskabsseminarer 
 
Evt. valgfag fra idræt (ikke afklaret endnu) 
 
Summer uni kurser  

Valgfag 
Summer uni kurser 

 
Foruden de nævnte kurser udbydes på begge uddannelser Erhvervsorienteret 
projektforløb (10 ECTS kun på gammel ordning), selvstændig opgave samt pro-
jektseminar. 
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6. Godkendelse: Principper for undervisning og eksamen på 1. sem. ny kandidat 
Ifølge universitetsloven er en af studienævnets opgaver at godkende en plan for tilret-
telæggelse af undervisning og prøver. På folkesundhedsvidenskab er det traditionen at 
studienævnet godkender overordnede retningslinjer for tilrettelæggelsen og derefter 
ikke godkender de konkrete undervisnings- og eksamensplaner.  

 
Efteråret 2020 afvikles 1. semester på den nye kandidatuddannelse for første gang. 
Det indstilles til at studienævnet godkender principperne for undervisning og eksa-
men skitseret i bilag 2.  
 
Bilag 2: Principper for undervisning og eksamen 1. sem. ny kandidat 
  

7. Dato studienævnsmøde august 2020 
Mødet i august foreslås placeret 26., 27. eller 28. august. Hvilken dato foretræk-
ker nævnet? 
 
Mødedatoer til efteråret 2020 fastsættes på augustmødet.  
 

8. Gensidig orientering 
5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

9. Evt.  
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