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Mødedato: 26. februar 2021 kl. 11.30-13.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde i Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere: 
VIP: Ulrika Enemark, Søren Flinch Midtgaard, Henrik Støvring, Kim Moesgaard 
Iburg 
Studerende: Signe Ruby Hald, Annemette Thøstesen, Karoline Yde Andersen 
HE Studier: Julie Schmidt Fallesen, Anne Møller Jeppesen 
 
Afbud: Asra Hasselager, Anne Kvist, Lene Kristine Konrad 
 

 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 
Studienævnet godkendte dagsorden 
 
2. Beslutning: Referat af seneste studienævnsmøde 
Studienævnet godkendte referat 
 
3. Beslutning: Studentersager 
Ingen sager til behandling 
 
4. Orientering: Studentersager siden sidst 
Orientering taget til efterretning 
 
5. Beslutning: Sprog på BA projekt 

Baggrund  
En studerende ønsker at udforme bachelorprojekt på engelsk. På nuværende tidspunkt 
er det jf. studieordningen ikke muligt. 

Studienævnet drøftede muligheden for at skrive bachelorprojekt på engelsk og alle var 
positivt indstillet over for dette. Kim spurgte dog ind til, om censorer skulle vide på 
forhånd, hvis et projekt var på engelsk, hvortil den generelle holdning var, at man må 
formode, at en censor vil kunne evaluere et engelsk projekt såvel som et dansk. 
Ved bedømmelse af BA-projektet skal der ikke tages ekstra hensyn til, hvis projektet 
udformes på engelsk. Det er desuden en vejleders opgave at rådgive om valg af sprog.  
 
Studienævnet besluttede, at ændringen er gældende fra indeværende semester, da der 
er tale om en udvidelse af de studerendes muligheder. Denne foreslåede tekst er 
godtaget til brug i studieordning og på kursuskatalog:  
Det er muligt at aflevere bachelorprojektet på dansk eller engelsk. Ved aflevering på 
dansk skrives et resumé på engelsk og ved aflevering på engelsk skrives et resumé på 
dansk. 
Anne opdaterer relevante steder. 
 
Signe spurgte om dette gælder både bachelorprojekter samt BA- projekter i relation til 
BA-seminarerne - hertil svarede Studienævnet, at det bør gælde alle. Anne undersøger 
mulighederne for at kunne aflevere BA- seminarerne på engelsk også, da sproget ifølge 
studieordningen følger undervisningen. 
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6. Orientering: Status fra Internationaliseringsarbejdsgruppen 
 
Baggrund 
Studienævnet havde i november 2020 besøg af international koordinator Rikke 
Præstegaard.  
På baggrund af Rikkes oplæg besluttede studienævnet at nedsætte en arbejdsgruppe 
(Ulrika og Signe), der skulle komme med forslag til internationaliseringstiltag på 
uddannelsen. 
Ulrika og Signe havde forberedt et skriftligt oplæg til mulige tiltag for at udbyde et 
minimum på 30 ECTS engelsksprogede kurser. Tilgangen har været at tage 
udgangspunkt i, at FSV studerende har mulighed for at sammensætte fag fra flere 
uddannelser (idræt og statskundskab), og på den måde forme en blok på 30 ECTS. 
Studienævnet drøftede mulighederne inden for de forskellige fagelementer. 
 
Generelt 
Studienævnet påpegede, at man bør undersøge, om man bør udbyde de 30 ECTS i 
løbet af efterår eller forår – alt efter hvornår internationale studerende primært har 
udveksling. Efterårssemestret er ofte det mest oplagte semester for internationale 
studerende. Anne har talt med Rikke Præstegaard, International Koordinator, der 
bekræftede dette, men understregede samtidig, at der kan være afvigelser. 
 
Valgfag 
Fakultetet har iværksat et arbejde omkring fag ved AU Summer University, se 
orienteringspunkt nedenfor. Studienævnet har tidligere peget på Global Health eller 
Pandemics, som mulige emner der kunne være af interesse for de studerende. 
Studienævnet luftede desuden muligheden for at udvikle et fag i samarbejde med 
HOPE, forankret på Statskundskab, for eksempel med fokus på trivsel og ensomhed i 
en tid med corona. 
 
Studienævnet finder, at det kunne være fint, hvis Institut for folkesundhed (udover AU 
Summer University) også udbød eget valgfag på engelsk med forankring på FSV. 
Ulrika vil forespørge instituttet om mulighederne ift. nye engelsk-sprogede fag (evt. 
Global Health/Pandemics), der evt. kan udbydes på FSV. Implementering vil tidligst 
være fra foråret 2022. 
 
Kim talte kort om Winter School og muligheden for at tiltrække australske studerende 
på winter school i januar, for derefter at generere semesterpladser til udrejsende 
studerende. Anne tjekker op på winter school på Aarhus BSS ift. ECTS vægtning, 
mængde af arbejde og længde af opholdet.  
 
Obligatoriske fag 
Studienævnet var ikke overbevist om, at det er ved de obligatoriske fag, man skal 
lægge sine kræfter ift. internationalisering først. Studienævnet konkluderede, at man 
her i starten vil fokusere på valgfag og ikke obligatoriske fag. 
 
Kim tilføjede, at fagpakkerne kunne være attraktive for internationale studerende - her 
ligger fire valgfag fordelt på to fagpakker. Ulrika sagde dog, at det er obligatorisk at 
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vælge en fagpakke, og man bør være opmærksom på, om danske studerende vil 
fravælge en fagpakke, hvis den udbydes på engelsk. 
 
Studienævnet besluttede at høre de kursusansvarlige på kandidatuddannelsen, om 
deres syn på muligheden for at udbyde deres fag på engelsk. Anne skriver til de 
kursusansvarlige på studienævnets vegne. 
 
Projektseminarer 
Studienævnet drøftede muligheden for at udbyde et antal projektseminarer (i en 
gruppe på mindst tre) primært møntet på internationale studerende. Studienævnet 
drøftede, at det der evt. kan tiltrække studerende til Aarhus er et fagmiljø med dygtige 
vejledere, som vil kunne give de studerende et indblik i forskningsmiljøet. Hertil 
tilføjedes, at man vil kunne udforme et katalog med fagpersoner, som vil kunne indgå i 
denne mulighed og derved reklamere for det som et særskilt tilbud. Det bør have et 
overordnet emne, hvor der allerede på forhånd er nedskrevet et tilrettelagt forløb. 
Ulrika undersøger instituttets holdning til dette, herunder hvordan instituttet vil se på 
dette i forhold til afregning for undervisningsindsats. 
 
Ulrika og Signe vil arbejde videre med projektet. Forløbet skal koordineres med 
arbejdet på tværs af Institut for folkesundhed. 
 
 
7. Gensidig orientering 
 

1. Jf. sidste studienævnsmøde, har Annemette og Kim haft møde ift. 
Aftagerpanelet. Kim fremlagde deres oplæg for Studienævnets medlemmer. 
Oplægget tager udgangspunkt i ledighed blandt FSV studerende. Det blev 
aftalt, at Aftagerpanelet indkaldes til møde den 22. april om formiddagen. 
Uddannelseszoom, som indeholder dimittendundersøgelse vil ligge klar i 
marts, og derfor vil der være helt ny data at tage udgangspunkt i. Kim og 
Annemette fortsætter arbejdet og inddrager Anne til koordinering. 

 
2. Kim orienterede desuden om planlagt HUF temadag den 27. april fra 11-16. 

Temaet er Undervisers Trivsel - studerende fra Studienævn vil også blive 
inviteret. 

 
3. Kim orienterede endvidere om workshop den 15. april med fokus på Summer 

University fag. Det vil være en brainstorm af mulige fag, og her forventes 2-3 
fag fra Instituttet på Folkesundhed.  Perioden løber fra den 15.april til den 15. 
september, hvor Studienævnet vil blive inddraget ifm. godkendelse af fag. 

 
4. Kim orienterede slutteligt, at man i Akademisk Råd har haft 

undervisningsevalueringer på dagsordenen, da man flere steder har oplevet en 
lav svarprocent. Man ønsker derfor at inddrage studenterrepræsentanter 
mere. Desuden har man flere steder også evalueret gule og grønne indikatorer. 
Kim siger hertil, at det er en god ide at se på både røde og gule indikatorer på 
Folkesundhedsvidenskab. 

 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/102945/Projektseminar
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8.Evt 
Intet til eventuelt 


