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Mødedato: 25. juni 2021 kl. 10.00-12.00 

Mødested: Zoom 

Mødeemne: Studienævnsmøde i Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: 

VIP: Kim Moesgaard Iburg, Ulrika Enemark, Henrik Støvring 

Studerende: Signe Ruby Hald, Asra Hasselager 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen 

 

Afbud: Lene Kristine Konrad, Helle Bønsøe Nielsen, Søren Flinch Midtgaard, Annemette 

Thøstesen, Karoline Yde Andersen 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden uden bemærkninger. 

 

2. Beslutning: Studentersager  

Ingen sager til behandling. 

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Sagerne er taget til efterretning. 

 

4. Godkendelse: Valgfag F22 

Studienævnet godkendte følgende valgfag for foråret 2022:  

• Målgrupper, genrer & medier: målrettet sundhedskommunikation 

(afventer tilbagemelding fra underviser) 

• Teorier om organisatoriske forandringsprocesser i folkesundhed (indgår 

også i kvalitativ fagpakke) 

• Kvalitative metoder til undersøgelse af organisatoriske 

forandringsprocesser i folkesundhed (indgår også i kvalitativ fagpakke) 

Desuden udbydes to valgfag ved statskundskab, som afventer godkendelse. 

  

Studienævnet tilkendegav, at udbuddet ikke er stort, men tilstrækkeligt til 

forårssemestret, hvor mange studerende, der vælger den kvantitative fagpakke i 

efteråret tager erhvervsorienteret projekt i foråret.  

 

5. Drøftelse: Evaluering af Masterclass i folkesundhed 

Evaluering 

Studienævnet er glade for -om end noget forsinket – at have modtaget en 

evaluering af faget. Studienævnet har noteret, at kurset overordnet set har 

fungeret tilfredsstillende, og der er planlagte relevante tiltag til forbedring.  
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Baggrund - undervisningssprog 

Undervisningen foregik første gang på engelsk i efteråret 2020. Hovedreglen er, 

at eksamenssproget følger undervisningssproget. Efter en ansøgning fra 

underviser, som responderede på en henvendelse fra en gruppe studerende, gav 

studienævnet imidlertid dispensation til, at de studerende kunne vælge at aflægge 

eksamen på enten engelsk eller dansk i E20. Dispensationen blev givet på 

baggrund af, at kurset tidligere var blevet udbudt på dansk, og de studerende følte 

ikke, at ændringen var blevet klart formidlet. Underviser havde på daværende 

tidspunkt mulighed for at afholde eksamen på dansk med hjælp fra danske 

adjunkter. Omkring 2/3  af de studerende valgte at skrive opgave og gå til 

eksamen på dansk. 

 

For efteråret 2021 får underviser hjælp fra engelsk-talende PhD studerende, og 

det kan blive svært at imødekomme ønsker om dansk som eksamenssprog. 

Underviser ønsker derfor i E21 at følge hovedreglen om, at eksamen følger 

undervisningssproget. Studienævnet diskuterede fordele og ulemper, og fandt at 

eksamenssproget fremadrettet skal følge undervisningssproget om end de 

studerende påpegede, at det kunne være en barriere for nogen. Studienævnet 

vurderede slutteligt, at kurset er en god øvelse i at skrive en mindre rapport på 

engelsk, som de studerende vil få gavn af senere i deres studietid. Studienævnet 

lægger vægt på at modtage en rettidig evaluering for kurset i E21, og at det 

specielt vurderes, hvordan det har fungeret med engelsk som undervisnings- og 

eksamenssprog. Studienævnet understreger endvidere, at det er vigtigt, at 

underviser melder klart ud ved første undervisningsgang, at undervisning og 

eksamen foregår på engelsk, og at det ikke er engelskkompetencer, der testes. 

Ulrika tager kontakt til underviser.  

 

6. Drøftelse/orientering: Efterårets studienævnsmøder 

Fastsættelse af første studienævnsmøde efter sommerferien bliver den 24. august. 

De efterfølgende møder kommer til at ligge om fredagen.  

 

7. Orientering: Valg af ny næstformand 

Da studienævns-næstformanden Signe har valgt at trække sig og Annemette får 

mindre tid til at deltage i møderne, overtager Asra og Karoline posterne. Karoline 

overtager næstformandsposten og vil deltage i formøder med 

studienævnsformanden. Asra overtager opgaven ifm. dispensationsansøgninger. 

 

8. Gensidig orientering 

 

Ulrika forklarede, at Karriereudvalget, som man i studienævnet og på 

statusmødet har omtalt, nu er blevet godkendt. Nu skal der arbejdes med at finde 

en underviser, der har lyst og tid til at påtage sig opgaven. Kim og Ulrika arbejder 

videre med dette, og vil forsøge at forankre opgaven i det folkesundhedsfaglige-

undervisningsteam.  

Kim forklarede, at han har afholdt møde med prodekan Lise Wogensen Bach ift. 

erhvervsspecialer og erhvervsorienterede projektforløb. Der er stemning for at 

promovere det yderligere – både pga. partnerskabsaftaler (Roche og Merck), som 
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har deciderede erhvervsspecialer. Men man ønsker det også for at synliggøre 

disse muligheder mere overfor de studerende. Der vil blive oprettet et site på web, 

hvor disse områder vil være hovedelement, og vil også kunne inddrage 

Karriereudvalget og aftagerpanelet. Der er nedsat en gruppe bestående af Kim 

Moesgaard Iburg (studieleder FSV), Kristian Ravn (studieleder Idræt), Andreas 

Kampskard (rådgiver, fakultetssekretariatet) og Anne Møller Jeppesen 

(uddannelsesrådgiver, folkesundhedsvidenskab) til at arbejde med opgaven hen 

over sensommeren.  

 

Kim afsluttede med status på Corona symposium. Programmet er næsten på 

plads, og der er sendt mail til de studerende om ”save the date”.  

 

 


