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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), Henrik 
Støvring 
Deltagere studerende: Annemette Thøstesen, Signe Ruby Hald, Josefine Klakk Jeppe-
sen (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen (referent) 
Afbud: Søren Flinch Midtgaard, Lene Konrad (studievejleder), Maria Lysdal Ravn 
Mortensen (næstformand) 
  
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 
 

2. Studentersager  
Orientering om afgjorte sager siden sidst 
Orientering taget til efterretning efter spørgsmål til enkelte af sagerne.  

 
3. Orientering fra statusmødet 15. juni 

Statusmødet for folkesundhedsvidenskab blev afholdt 15. juni. Kim, Ulrika og 
Maria deltog på mødet. Overordnet var oplevelsen, at det var et godt møde. Stu-
dienævnet orienteres kort om hvilke punkter der kom på handleplanen til 
2020/21. Studienævnet vil modtage statusrapport inkl. endelig handleplan, når 
dette foreligger og det gennemgås da nærmere på et nævnsmøde.  

 
4. Program aftagerpanelmøde 

Arbejdsgruppen for aftagerpanelmødet 24. september har foreslået følgende 
overordnede 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 drøftede arbejdsgruppens forslag.  
 
Det blev besluttet at droppe ideen om jobcafe. For det første pga. COVID-19 situa-
tionen og deraf følgende uvished om, hvor mange der må samles og for det andet 
da de studerende oplyser, at de allerede har deltaget i flere jobcafeer og måske er 
mættede for nu.  
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I forbindelse med udviklingen af den nye kandidatstudieordning er det allerede af 
flere omgange de seneste år drøftet med aftagerpanelet, hvilke kompetencer en 
FSV-kandidat skal have og hvordan uddannelsen kan give dem disse kompetencer. 
Måske skal mødet have et andet fokus i år. Særligt da hovedparten i det nye afta-
gerpanel er gengangere fra det gamle panel.  
 
Nye ideer til programmet: 
 

1. Status på implementeringen af den nye kandidatuddannelse 
2. Hvordan kan de nyuddannede kandidater og deres kompetencer mar-

kedsføres med henblik på at reducere ledigheden blandt nyuddannede? 
3. Erhvervsorienteret projektforløb indeholder i den nye studieordning et 

antal seminardage på universitetet. Bl.a. en introduktion til det at være i 
praktik. Få aftagernes input til, hvad der gør en god praktikant. Hvordan 
laves et godt match mellem praktiksteder og praktikanter   

 
Studienævnet drøfter, hvorvidt aftagerpanelmødet skal afholdes fysisk eller via 
Zoom, men træffer ikke en endelig beslutning.  
 
Planlægningsgruppen kommer med oplæg til program i august.  

 
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 
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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. 
 
Studienævnet drøfter, hvor mange og hvilke FSV-valgfag der skal udbydes. Både 
kursusansvarlige for Stress: Sundhedsfremme og forebyggelse med mindfullness-
baserede interventioner samt for Målgrupper, genrer og medier vil gerne køre 
deres kursus igen. 
 
Studienævnet vurderer, at det er tilstrækkeligt at udbyde ét FSV-valgfag om for-
året og ét om efteråret. F21 udbydes Målgrupper, genrer og medier. E21 udby-
des evt. Stress: Sundhedsfremme og forebyggelse med mindfullnessbaserede in-
terventioner  
Der behøves ikke nødvendigvis pladser på idræts valgfag.  

 
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.  
 
Studienævnet godkender principperne med den henstilling, at eksamen på Udvikling 
placeres de sidste 3 dage i undervisningsuge 6. Dette med henblik på at fordele belast-
ningen over alle 6 uger i det intensive og komprimerede forløb. Studieleder orienterer 
kursusansvarlig.  
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7. Dato studienævnsmøde august 2020 
Mødet i august foreslås placeret 26., 27. eller 28. august. Alle dage er ok med 
studienævnet. Mødeindkaldelse udsendes.  

 
Mødedatoer til efteråret 2020 fastsættes på augustmødet.  
 

8. Gensidig orientering 
5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Instituttet har bevilget penge til at bruge Unihelper til dannelse af studiegrupper 
på 1. semester af bacheloruddannelsen E20.  
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
Intet nyt 
 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
Intet nyt 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
Grundet en barsel er der rokeret rundt på opgaverne i HE Studier. Lise stopper 
derfor som uddannelsesbetjener for FSV ved udgangen af juli 2020. Ny uddan-
nelsesbetjener er Emily, som starter i et barselsvikariat pr. 1. august.  
 

9. Evt.  
Ikke noget til eventuelt 
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