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Mødedato: 26. august kl. 13.00-15.00 
Mødested: Skype 
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 
Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent), Lise Ask Andersen 
(studieadministration), Lene Konrad (studievejleder) 
Afbud: Josefine Klakk Jeppesen (observatør) 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Studentersager 

2.1. 1 sag til behandling 
Ingen sager til behandling 

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 
 

3. Beslutning: Rekruttering af studerende til studienævn  
Der er valg til studienævnet 9.-12. november af både VIP’er og studerende. De seneste 
år har det ikke været muligt at udfylde alle de studerendes pladser (4), da for få 
studerende stiller op. I stedet har man benyttet observatører uden stemmeret.  
Studienævnet bedes drøfte, om og hvordan der skal laves en ekstra indsats for at 
rekruttere studerende til studienævnet. Et møde med repræsentanter for studerende 
på HE samt dekan Lars Bo og prodekan Lise er undervejs. Derudover er følgende 
tidligere blevet foreslået: 
- Intro til studienævnet for 3. og 5. semester 
- Intro til studienævnet for KA. 

 

4. Godkendelse: Udbud af BA-seminar F21 
Kan følgende udbud af BA-seminarer i foråret 2021 godkendes?  

 
- Statskundskab udbyder 1 BA-seminar. Dette annonceres omkring 1. 

september. 
- BA-seminar ”Mental børnesundhed”, 20 ECTS. Tidligere udbudt i F20. 
- BA-seminar ”Arbejde, trivsel og helbred”, 20 ECTS. Tidligere udbudt i F20.  
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5. Godkendelse: Tilladte hjælpemidler under forberedelsen til eksamen i 
”Interventioner i folkesundhed: Implementering” 
Undervisergruppen foreslår at tillade alle hjælpemidler, da der ikke er et behov 
for at begrænse de studerendes tilgang til hjælpemidler, og da man ikke kan 
kontrollere om internettet benyttes eller ej. Denne løsning benyttes allerede til 
eksamen i kurset ”Videnskabsteori og etik”. 
Kan følgende godkendes? 
- Alle hjælpemidler inkl. internet tillades under forberedelsen til den mundtlige 

eksamen i kurset ”Interventioner i folkesundhed: Implementering”. 
 

6. Godkendelse: Valgfrit eksamenssprog på ”Masterclass i folkesundhed” 
Kurset ”Masterclass i folkesundhed” undervises af Daniel Witte på engelsk. 
Kurset har tidligere været udbudt i E19 på dansk. Undervisningssprog og 
eksamenssprog er normalt det samme. Det foreslås at omlægge eksamen, så 
sproget er valgfrit dansk eller engelsk. Der lægges vægt på, at de studerende er 
optaget på studieordningen uden at vide, at kurset i E20 ville blive udbudt på 
engelsk, da det tidligere har været udbudt på dansk og er obligatorisk. Desuden 
bør sproget ikke fjerne fokus fra kursets indhold.  
 
Eksamensbekendtgørelsen §6 Stk. 3: Har undervisningen i et fag været 
gennemført på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog, medmindre 
det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et 
andet sprog. Universitetet kan fravige denne regel. 
 
Kan det godkendes at eksamenssproget for ”Masterclass i folkesundhed” E20 
ændres, så de studerende valgfrit kan aflægge eksamen på dansk eller engelsk? 
 
Bilag 2: Anmodning om ændring af eksamenssprog fra Daniel Witte 
 

7. Beslutning: Udsættelse af aftagerpanelmøde 
Næste aftagerpanelmøde er planlagt til den 24. september 2020. Kim og Ulrika 
foreslår at udsætte mødet grundet udviklingen af COVID-19, da det er mest 
hensigtsmæssigt at mødes fysisk. 
Kan studienævnet godkende dette? 
 

8. Orientering: Statusrapport og handleplan FSV.  
I juni har der været afholdt årlig status på alle uddannelserne på Health. Årlig 
status er et vigtigt redskab i kvalitetssikring- og kvalitetsudviklingsarbejdet, hvor 
prodekan for uddannelse, institutleder, studieleder, studienævnsnæstformand 
samt repræsentanter fra CESU og Studieadministration mødes til en dialog med 
henblik på at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne.   
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På baggrund af hvert statusmøde er der udarbejdet en samlet statusrapport 
bestående af handleplan og referat fra mødet samt et indikatoroverblik og 
studielederberetningen. Den videre proces er, at der udarbejdes en Health 
Uddannelsesrapport, som giver en status på uddannelserne og indeholder 
konkrete handlinger og udviklingsinitiativer. Uddannelsesrapporten drøftes i 
Health Uddannelsesforum, Akademisk Råd og Dekanatet, hvorefter den drøftes 
og godkendes af fakultetsledelsen.   
Studienævnet bedes gennemgå statusrapportens første del ”Handleplan aftalt på 
mødet” med henblik på at implementere og iværksætte eventuelle handlinger og 
udviklingsinitiativer. 

 
Bilag 3: Statusrapport 2020 for Folkesundhedsvidenskab 

 

9. Kvalitetssikring af omlagt undervisning  
Genåbning af universitetet skal ske i henhold til ministeriets retningslinjer for 
ansvarlig genåbning, hvilket kræver omlægning af undervisningen i E20. Alle 
kursusansvarlige har udfyldt et skema vedr. omlægning af undervisning. 
Studienævnet informeres om omlægningen for at kvalitetssikre undervisningen 
under de givne rammer. Opstart af undervisningen ultimo august beror dog ikke 
på studienævnets godkendelse af omlægningen.  
Studienævnet bedes rette henvendelse til den kursusansvarlige med opfordring til 
at gennemføre justeringer, hvis der er forhold, der ønskes forbedret eller er 
kommentarer. 

  
Endvidere bedes studienævnet melde følgende overordnede vurdering tilbage til 
fakultetsledelsen i form af et resumé (max 1 side pr. uddannelse): 
- Vurdering af omfanget af omlagte kurser på hver enkelt uddannelse 
- Overordnet beskrivelse af undervisningsformaterne 
- Vurdering af format/omfang af studenteraktiverende aktiviteter 
- Studienævnets vurdering af kvaliteten af den undervisning, som vil blive 

tilbudt de studerende i efteråret 2020 
 

Bilag 4: Retningslinjer for genåbning 
Bilag 5: Notat vedr. afvikling af undervisning på Health 
Bilag 6: Udfyldte skemaer (Følger) 
Bilag 7: Kvalitetssikring af den omlagte undervisning, studienævn 
 
 

10. Orientering: Ansøger- og optagelsestal 2020 
Studienævnet orienteres i de vedlagte bilag om de på nuværende tidspunkt 
tilgængelige ansøger- og optagelsestal for optaget 2020.  
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Bacheloruddannelsen 
Bilag 8: Opgørelse over ansøgere til bacheloruddannelsen 2020 
Bilag 9: HE Benchmark 2015-2020 (sammenligning af optagelsestal for Healths 
bacheloruddannelser, sammenlignet med søsteruddannelserne på KU, AAU og 
SDU) 
Bilag 10: Status på antal ja/nej-tak til studieplads (Det skal bemærkes, at tallene 
er statustal, idet der fortsat arbejdes på 2.runde-optag samt optag fra standby-
lister. De endelige optagelsestal må derfor forventes at være lidt højere) 
Bilag 11: Baggrundsinformationer om nej-tak sigerne 
 
Kandidatuddannelsen 
Bilag 12: Opgørelse over sommeroptag på kandidatuddannelsen pr. 17/6-2020 

 

11. Fastsættelse af datoer for studienævnsmøder E20 
Der afholdes et studienævnsmøde månedligt. Det foreslås at lægge de kommende 
møder i ugerne 39, 44, 48 og 51. 
Studienævnet bedes fastsætte datoer for studienævnsmøder i september, oktober, 
november og december. 

 

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

13. Evt.  
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