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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 

Gæst: Lise Wogensen Bach 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

Internationaliseringsaktiviteter på Healths uddannelser 2020-2022  

Orienteringen tages til efterretning.  

Det drøftes, hvordan strategierne passer ind på bachelor- og kandidatuddannel-

sen i Folkesundhedsvidenskab. De 30 ECTS på engelsk kan ikke ligge på BA, da 

der ikke er nogen valgfag. Mere udveksling af undervisere kan give et godt ud-

bytte. Det er i forvejen muligt for studerende at tage et praktikforløb i udlandet 

under det erhvervsorienterede projektforløb. Denne mulighed kan promoveres 

yderligere. Der er planlagt tre temamøder på studienævnet i efteråret med tema-

erne trivsel, internationalisering og ledighed, og disse passer godt ind i strategi-

erne.  

Kim og Ulrika udpeger studienævnets kontaktperson for viceinstitutlederne, der 

er tovholdere på de fire internationaliseringsinitiativer.  

 

2. Studentersager 

3.1. 1 sag til behandling 

Ansøgningen imødekommes. Der tildeles 3 timer ekstra til prøven i Interventio-

ner i folkesundhed: Udvikling og 15 min ekstra til prøven i Interventioner i folke-

sundhed: Implementering samt brug af IT-hjælpemidler. 

 3.2. Orientering om afgjorte sager 

Der spørges ind til forskellen i terminologien på merit for udvekslingsop-

hold til henholdsvis valgfag og seminarer. Studerende på den gamle studie-

ordning skal både have seminarer og valgfag, og der er endnu studerende 

på denne ordning. På den nye kandidatstudieordning er der ikke seminar-

kurser. 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

3. Godkendelse: Ændringer af kursusbeskrivelsen for ”Målgrupper, gen-

rer og medier”  
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Der spørges ind til om opgavens omfang øges, så prøvens sværhedsgrad ikke fal-

der. Omfanget af den skriftlige opgave øges med 5 normalsider pr. ekstra stude-

rende, så dette vurderes ikke til at være et problem. 

Begge ændringer til kursusbeskrivelsen godkendes.  

4. Beslutning: Forhåndsgodkendelse af udvekslingsophold ift. overlap 

med fagpakker 

Det er svært at vurdere fagpakkernes indhold, da kurserne er nye, men planlæg-

ningen af indholdet er forholdsvis langt. Desuden vil dette kun være et problem 

første gang fagpakkerne udbydes. Man får stadig STÅ-midler for studerende, der 

tager på udveksling, så økonomisk er det ikke problematisk at give merit. 

Studienævnet beslutter, at studerende kan få merit for kurser på udveksling til 

fagpakkekurser, hvis det vurderes, at der er tilstrækkeligt stort overlap med ind-

holdet af fagpakkerne. 

 

5. Beslutning: Ny næstformand i studienævnet 

Signe og Annemette deler næstformandsposten. Signe udnævnes officielt som 

næstformand og deltager i diverse møder. Der nedsættes et udvalg bestående af 

Annemette og Ulrika, som af studienævnet delegeres beslutningskompetence til 

at træffe afgørelser i studentersager. Denne konstellation gælder indtil næste 

valgperiode. 

 

6. Drøftelse: Undervisning E20 og eksamen V20/21 i tilfælde af nedluk-

ning – plan B 

Det afklares, hvad der ifølge planen skal gøres nu og i oktober.  

Orienteringen tages til efterretning. Studienævnet har ingen kommentarer til 

Plan B. 

Inden næste studienævnsmøde udarbejdes oversigter over undervisning og eksa-

men i E20 ift. den videre beslutningsproces. 

 

7. Orientering: Temamøde om trivsel 

Oplægget på temamødet vil tage udgangspunkt i data fra evalueringsrapporter og 

henvendelsesstatistik. Trivsel under nedlukning foreslås som emne, men der fin-

des ingen data på Health. I stedet kan evaluering af studiestart inddrages. Der op-

fordres til at fremsende materiale om emnet til studievejledningen.  

Derudover kan det diskuteres, hvordan tilbud som mentorordning, studenterråd-

givning og psykolog kan synliggøres. Desuden bør håndteringen af øget stress 

blandt studerende og frafald drøftes. Understøttelse af undervisere i håndterin-

gen de studerendes problemer foreslås også som emne. 

 

8. Orientering: Valg 2020  
Orienteringen tages til efterretning. Der ydes fortsat en ekstra indsats for at 

hverve studerende til studienævnet. 
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9. Gensidig orientering 

9.1. Nyt fra studienævnsformanden 

Intet nyt. 

 

9.2. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Prodekanen vil fortsat benytte brugergrupper til at evaluere undervisningen og de nye 

tiltag under COVID-19. Det forsøges at finde nye studerende fra 3. semester, og ellers 

fortsætter brugergruppen fra foråret.  

 

9.3. Nyt fra studievejledningen 

Studiestarten er gennemført og har været vellykket på trods af de anderledes omstæn-

digheder. Nu gennemføres en evaluering.  

Der spørges ind til holdrepræsentanter, men Lene kender ikke til ordningen. Kim fin-

der nye holdrepræsentanter på 1. semester.  

 

9.4. Nyt fra studieadministrationen 

Forårets udbud af kurser er næsten klar, men afventer statskundskab og Summer Uni-

versity. 

 

10. Evt.  

Det foreslås at holde pause undervejs, når studienævnsmødet afholdes på zoom. 

 


