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Mødedato: 21. september 2020 kl. 12:30-14:00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), Søren 
Flinch Midtgaard 
Deltagere studerende: Signe Ruby Hald, Annemette Thøstesen 
Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent), Lene Konrad (studievejle-
der), Helle Bønsøe Nielsen (sagsbehandler) 
Afbud: Josefine Klakk Jeppesen (observatør), Henrik Støvring 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Internationaliseringsaktiviteter på Healths uddannelser 2020-2022 
(30 min) 
Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach er gæst ved punktet og giver et ini-
tialt indblik i Aarhus Universitets Strategi 2020-2025 og præsenterer  rammen 
for internationalisering aktiviteterne på Healths uddannelser 2020-2022. 
 
Baggrund 
Som led i Aarhus Universitets Strategi 2020-2025 besluttede fakultetsledelsen på 
strategiseminaret d. 18.-19. november 2019 fire strategiske indsatsområder med 
tilhørende initiativer for Health 2020- 2022: 
1. Internationalisering 
2. Ekstern forskningsfinansiering 
3. Rekruttering og kompetenceudvikling 
4. Implementering og konsolidering af de reviderede uddannelser 
 
Under indsats 1 ønsker Fakultetsledelsen internationaliseringen på uddannelses-
området styrket, og det indebærer en række internationaliseringsinitiativer på 
tværs af fakultetet. Internationalisering drejer sig ikke udelukkende om at øge an-
tallet af udrejsende og udbuddet af engelsksprogede udbud, men skal forstås i et 
mere bredt perspektiv; F.eks. skal mulighederne for inddragelse af internationale 
gæsteforelæsere og samarbejder med faglige netværk omkring uddannelserne 
øges.   
 
Health Uddannelsesforum har nedsat en intern arbejdsgruppe bestående af vice-
institutlederne for uddannelse, der har rammesat internationaliseringsindsatsen 
til følgende fire initiativer:   
1) Der skal udbydes 10 nye Summer University kurser på Health i 2021 (tovhol-

der: Lise Wogensen) 
2) Der skal være minimum 30 ECTS kursusudbud på engelsk pr. uddannelse 

(tovholder: Birgitte Mønster) 
3) På kurser på 15 ECTS eller derover skal der inddrages internationale gæste-

undervisere i undervisningsforløbet (tovholder: Kirsten Frederiksen) 
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4) Der skal arbejdes for at øget udrejse blandt undervisere gennem oprettelse af 
fakultetsstipendier og i øvrigt brug ERASMUS+ stipendier (tovholder Niels 
Uldbjerg) 

 
Den videre proces og studienævnets opgave 
På baggrund af drøftelsen med prodekanen er det studienævnets opgave at kon-
kretisere initiativerne, fastsætte milepæle og sikre implementering i samarbejde 
med vice-institutledere for uddannelse. Studienævnet skal således:  

• Komme med forslag til, hvilke kurser der kan udbydes på engelsk.  
• Komme med forslag til, hvordan der kan inddrages gæsteforelæsere 

og/eller internationale faglige netværk i undervisningen. 
 
Studieleder er studienævnets kontaktperson for viceinstitutledere for uddannel-
sen. 
Næste trin: 

- Studieleder bringer studienævnets forslag til viceinstitutleder (opfølgning 
og dialog)  

- Viceinstitutlederne giver status (milepæle) til HUF den 26. oktober  
- F2021: Opstart på første tiltag  
- F2022: Opstart på øvrige tiltag  
- E2022: Indlejring 

 
Health Uddannelsesforum og Fakultetsledelsen vil løbende følge op på, hvordan 
det går med udvikling og implementering af initiativerne. Vice-institutlederne vil 
således på mødet i HUF d. 26. oktober give en status på initiativerne, herunder en 
opsamling på studienævnenes bemærkninger og milepæle, ligesom der gøres sta-
tus på initiativerne ved statusmøderne i 2021 og 2022.  
 
Den endelige afrapportering på internationalisering af uddannelsesområdet skal 
ske til fakultetsledelsen i oktober 2022.   
 
Bilag 1: Konkretisering af internationaliseringsinitiativer  
Bilag 2: Oversigt over kurser på 15 ECTS eller derover 
Bilag 3: Skabelon for milepæle 

 
3. Studentersager 

3.1. 1 sag til behandling 
Bilag 4: Sagsfremstilling 

 3.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 5: Sager siden sidst 
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4. Godkendelse: Ændringer af kursusbeskrivelsen for ”Målgrupper, gen-
rer og medier”  
Kursusansvarlig, Karen Korning Zethsen, vil gerne foretage følgende to ændringer 
i kursusbeskrivelsen for kurset ”Målgrupper, genrer og medier”. Nuværende kur-
susbeskrivelse kan ses i bilag 2 med foreslåede ændringer markeret med gult. 
 
- At gruppestørrelsen ændres fra 1-4 til 1-6 studerende, da et stort deltageran-

tal gør større grupper nødvendige ift. vejledning og eksamen. Grupperne be-
nyttes både i undervisningen og til den skriftlige del af eksamen. Der er tidli-
gere givet dispensation til at gøre dette i særlige tilfælde.  
 

- At bemærkninger til prøveformen ændres i kursuskataloget, da den nuvæ-
rende beskrivelse er uklar. Følgende tekst foreslås i stedet for det nuværende 
sidste afsnit: Eksamensopgaven skal indeholde argumentation for valg og 
afgrænsning af målgruppe, resultater og diskussion af kvalitative/kvantita-
tive målgruppeundersøgelser, teoretiske og etiske overvejelser i forhold til 
etablering af strategi (herunder valg af genrer/medier), konkret kommuni-
kationsprodukt samt resultater af brugertestning og diskussion heraf. 
 

Bilag 6: Kursusbeskrivelse ”Målgrupper, genrer og medier” 
 

5. Beslutning: Forhåndsgodkendelse af udvekslingsophold ift. overlap 
med fagpakker 
Studerende, der tager på udvekslingsophold, skal selv finde kurser på andre uni-
versiteter. De skal også tage en af de obligatoriske fagpakker. Uddannelsesprofi-
len lægger op til, at de studerende skal have færdigheder i enten kvalitativ eller 
kvantitativ metode gennem fagpakkerne, men disse færdigheder kan også opnås 
gennem tilsvarende kurser i udlandet. Det bør derfor vurderes, hvorvidt der er et 
overlap mellem indholdet af kurserne på udveksling og fagpakkernes indhold. 
Studienævnet bedes beslutte, om studerende kan få merit for de obligatoriske fag-
pakkekurser, hvis indholdet af andre kurser, der tages i forbindelse med udveks-
lingsophold, vurderes til at have stort overlap i indhold? 

 
6. Beslutning: Ny næstformand i studienævnet 

Da Maria Lysdal Ravn Mortensen har valgt at afslutte sin uddannelse på AU, er 
hun også trådt ud af studienævnet for Folkesundhedsvidenskab. Studienævnet 
har derfor i øjeblikket ingen næstformand. Det er kun de indvalgte studerende i 
nævnet, Signe Ruby Hald og Annemette Thøstesen, der kan tiltræde posten midt i 
en valgperiode. Studienævnet bedes konstituere en ny næstformand. 
 

 
 
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Emily Melsen Jørgensen 
 
Dato: September 2020 

 

Side 4/4 

7. Drøftelse: Undervisning E20 og eksamen V20/21 i tilfælde af nedluk-
ning – plan B 
Healths omlægningsudvalg har udarbejdet en plan B for afholdelse af undervis-
ning i E20 og eksamen vinteren 20/21. Plan B er relevant i tilfælde af fornyet ned-
lukning af universitetet, der medfører at plan A, som tager højde for de nuvæ-
rende retningslinjer, ikke kan følges. 
Det indstilles, at Studienævnet drøfter indstillingen, Plan B, og melder evt. for-
bedringsforslag og kommentarer til omlægningsudvalget senest 25. september. 
Herefter fastlægges den endelige Plan B i udvalget.  
 
Bilag 7: Indstilling - Plan B for undervisning og eksamen 
Bilag 8: Sagsfremstilling Studienævn Plan B 
 

8. Orientering: Temamøde om trivsel 
Det er på tidligere møde besluttet, at der i efteråret vil blive afholdt tre temamø-
der i studienævnet (trivsel, internationalisering og ledighed). Temamødet om 
trivsel planlægges afholdt i oktober med oplæg fra studievejledningen. Emnet 
trivsel vil blive diskuteret ud fra oplægget, der vil give et billede af den nuværende 
situation, pege på eventuelle problemområder og evt. mulige løsninger. Har stu-
dienævnet på forhånd ønske om særlige emner, der bør diskuteres på temamødet 
om trivsel eller som ønskes belyst i forbindelse med oplægget? 

 
9. Orientering: Valg 2020  

Til november er der valg på AU. Studienævnet opfordres til at gøre en ekstra ind-
sats for hvervning af studerende til studienævnet, da opstillingsperioden er i okto-
ber. Mere information om valget og de forskellige råd og nævn kan findes på Aar-
hus Universitets hjemmeside om valg. 

 

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

11. Evt.  
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/valggrupper-og-valgperioder/
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