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Mødedato: 1. oktober 2021 kl. 13:00-15.00 

Mødested: 1611-030 

Mødeemne: Studienævnsmøde i Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: 

VIP: Kim Moesgaard Iburg, Ulrika Enemark, Henrik Støvring, Søren Flinch Midtgaard 

Studerende: Karoline Yde Andersen, Asra Hasselager 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen 

 

Afbud: Lene Kristine Konrad, Helle Bønsøe Nielsen, Annemette Thøstesen 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet godkendte dagsorden  

 

2. Beslutning: Studentersager  

Baggrund 

Reglerne for særlige prøvevilkår ændres, så den studerende kun søger om 

dispensation (forlænget tid) en gang på bachelor og en gang på 

kandidatuddannelsen. Særlige prøvevilkår dækker en psykisk eller fysisk kronisk 

funktionsnedsættelse. 

De nye vilkår gælder dog kun for obligatoriske fag, så valgfag og andre elementer 

med valgfrihed vil skulle søges enkeltvist. 

Studienævnet skulle tage stilling til om prøver af 5-dages varighed, herunder 

Videregående epidemiologi og biostatistik og Videregående sundhedsøkonomi og 

demografi (kvantitative fagpakke på kandidatuddannelsen), udløser forlænget tid 

til eksamen for studerende med dysleksi. 

 

Studienævnets dispensationsudvalg indstillede til, at man ikke gav forlænget tid 

til ovennævnte prøver – dette baseret på præcedens for, at eksamener af 72 timer 

ikke udløser forlænget tid til eksamen for studerende med dysleksi.  

Studienævnet tiltrådte denne indstilling, og giver derved ikke forlænget tid til 

eksamenerne i denne fagpakke.  

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Sagerne er taget til efterretning. 

 

 

4. Godkendelse: KA valgfag og BA seminar fra statskundskab 

Studienævnet godkendte BA seminar fra statskundskab, der både er relevant og 

på højt niveau. Studienævnet forhåndsgodkendte tillige de to mulige valgfag på 

kandidatniveau fra statskundskab. 
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Ulrika forklarede desuden, at seminaret i Ulighed i Sundhed oprettes, og Michael 

Fehsenfeld, postdoc, vil undervise på seminaret med hjælp fra en ekstern lektor.  

Studievejledningens infooplæg om bachelorseminar bør næste år koordineres 

med studienævnet, så det ligger efter dette møde, hvor seminar fra statskundskab 

er godkendt.  

 

 

 

5. Godkendelse: Summer University kurser fra Medicin 2022  

Studienævnet drøftede, om de to summer university kurser kunne 

forhåndsgodkendes.  

• Ift. Assessment of cardiovascular function: methodology and physiology 

vurderede studienævnet ikke, at det kunne forhåndsgodkendes. Det 

vurderes ikke relevant for studerende med en baggrund inden for 

folkesundhedsvidenskab.   

• Ift. Epidemiology - Case-based learning, drøftede studienævnet, at det 

inkluderer et nyt praktisk element, men ser ikke yderligere teoretiske 

aspekter i indholdet - sammenlignet med grundfaget på 

bacheloruddannelserne i folkesundhedsvidenskab. Studienævnet ønsker 

mere input fra fagmiljø før en evt. godkendelse.  

Anne indhenter mere input fra fagmiljø.  

  

 

6. Beslutning: Erhvervsorienteret projektforløb - Selvstændig opgave 

 

Studienævnet drøftede, om det skal være muligt at vælge at skrive Selvstændig 

opgave på et andet semester end der, hvor de studerende har valgt 

erhvervsorienteret projektforløb. Hensigten med at give mulighed for at skrive 

selvstændig opgave sideløbende med erhvervsorienteret projektforløb er at de 

studerende skal kunne gennemføre 30 ECTS på det semester, selvom de for 

eksempel er i udlandet er langt borte fra campus. Studerende kan dog evt. komme 

i knibe andre steder, for eksempel hvis kurser aflyses sent, så det er vanskeligt at 

finde andre relevante fag i det pågældende semester og med studietidsforlængelse 

som konsekvens. I sådanne situationer kunne udarbejdelsen af den selvstændige 

opgave også være en relevant mulighed.  

Studienævnet besluttede, at ændre formuleringen på studieportalen, så den 

selvstændige opgave godt kan tages på et andet semester end der, hvor de 

studerende er i erhvervsorienteret projektforløb. Studienævnet vil dog 

understrege, at det som sædvanligt kræver, at de studerende selv finder en 

vejleder.  

 

7. Høring: Udkast til ny kvalitetspolitik 

Som led i processen om at reformulere AU’s kvalitetspolitik på 

uddannelsesområdet ønsker Uddannelsesudvalget at indhente eventuelle 

kommentarer forud for den endelige godkendelse af politikken i 

Universitetsledelsen i december måned. 

Studienævnet drøftede den nye kvalitetspolitik, og havde følgende kommentarer:  
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Delpolitik 1: Ingen kommentarer 

Delpolitik 2: Ingen kommentarer  

  

 

Delpolitik 3: punkt 2: Studienævnet havde følgende kommentarer:  

• Studienævnet mente, at det ikke var helt klart, hvad punktet indebærer, og 

satte spørgsmålstegn ved om politikken betyder, at den studerende skal kunne 

følge sit faglige niveau gennem løbende 1-1 feedback med underviser? Ligger 

der her et ønske om mere faglig vejledning af studerende men uden tildeling af 

ekstra ressourcer? Studienævnet anerkender målet, men det kan løftes på flere 

måder, som bør ekspliciteres.  

• Studienævnet undrede sig desuden over, hvordan studievejledningen kan 

følge studerendes faglige niveau? 

 

Delpolitik 3: punkt 3: Studienævnet havde følgende kommentarer:  

• Studienævnet ønskede at fjerne ordet ”vold”, da det lyder voldsomt i en 

kvalitetspolitik.  

 

Delpolitik 4: punkt 2: Studienævnet havde følgende kommentarer:  

• Ift. områderne opstillet, lever man fint op til det på kandidatniveau, men 

studienævnet vurderede, at nogle af områderne kan være svære at leve op til 

på bachelorniveau (løse praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger, 

møde potentielle arbejdsgivere og stifte bekendtskab med faglige 

rollemodeller i relevante ansættelser). Kan man derfor bruge formuleringen: i 

løbet af uddannelsen (…)  i stedet for på såvel bachelor- som kandidatniveau 

(…).  

 

Delpolitik 4: punkt 2: Studienævnet havde følgende kommentarer: 

• Studienævnet vurderede, at der mangler noget ”teori” – og ikke kun praksis i 

formuleringen at løse praksis- og arbejdsmarkedsnære problemstillinger. 

Teori er en essentiel byggesten, og bør derfor inddrages i formuleringen.   

 

 

 

8. Drøftelse: Undervisningsmiljøvurdering 
 

Baggrund 

Undervisningsmiljøvurderingen er en vurdering af universitets fysiske, psykiske og 

æstetiske miljø, hvor de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet inddrages med 

henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt. Vurderingen skal revideres minimum hvert 3. år 

 

Studienævnet har tidligere diskuteret undervisningsmiljøvurderingen på sit møde i 

maj. I forbindelse med statusmødet med fakultetet, blev det besluttet at faglig og social 

trivsel fortsat vil være et fokusområde, og at studienævnet i studieåret 2021/22 skal 

formulere mål og konkrete tiltag for at styrke den faglige og sociale integration. Dette 



 

 
AARHUS 

UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 

 

Ref. : Anne Møller Jeppesen  

 

Side 4/4 

tages op på oktober eller november studienævnsmødet afhængigt af, hvornår 

undervisningsevalueringerne er klar til drøftelse.  

 

Studienævnet valgte derefter at fokusere drøftelsen på de fysiske rammer, da de 

kvalitative kommentarer viste, at der her er betydelige problemer.    

 

 

Handleplan 1 

 

Fysisk miljø 

Via UMV- undersøgelsen, kan studienævnet konstatere, at de studerende mangler 

grupperum og toiletforholdene i bygning 1150 er for ringe. Desuden er  ventilation i 

forelæsnings- og holdundervisningslokaler  ikke tilstrækkelig, hvilket skaber et dårligt 

indeklima. Der bliver afholdt fester i de samme lokaler, hvor der er undervisning, og 

derfor er det vigtigt, at det bliver gjort ordentligt rent. Det er desværre ikke tilfældet på 

nuværende tidspunkt.  

Folkesundhedsvidenskabsuddannelsen holder til i bygning 1150, hvor en stor del af 

undervisningen foregår. De studerende er glade for at have et tilhørsforhold til en 

specifik bygning; et tilhørsforhold som også er vigtigt for den faglige identitet og 

sociale integration på tværs af studiet.  

 

Bygningen er for lille til uddannelsen, og det kunne overvejes helt at flytte 

undervisningen til andre lokaler spredt på campus. Det prioriteres dog højt at have en 

base for uddannelsen og derfor ønskes et fokus på forbedring af rengøring, 

toiletforhold, grupperum og indeklima.   

 

9. Gensidig orientering 

Kim orienterede om, at Karriereudvalget mangler den sidste afklaring.  

Asra og Karoline orienterede om promovering af valg kommer til at ligge i uge 40. 

 

 

10. Evt 


