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Mødedato:  21. september 2022 kl. 12.15 – 14.15 
Mødested: 1611-038 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Mette Vinther Skriver, Ulrika Enemark, Dorte Rytter, Søren Filinch Midtgaard 
Studerende: Karoline Yde Andersen, Sofie Bidstrup Jakobsen, Asra Svarre Hasselager 
HE Studier: Lise Ask Andersen 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 
2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Orientering taget til efterretning 

 

3. Drøftelse: Styrket forskningsintegration på egen uddannelse 

På studienævnsmødet i august drøftede studienævnet hvordan forskningen er 

integreret på folkesundhedsvidenskab og kom med input til, hvordan den kan 

styrkes endnu mere og på hvilke konkrete kurser, der er eksempler på 

forskningsintegration. Mette har på baggrund af drøftelsen besvaret 

spørgsmålene i det skema, som skal sendes til fakultetssekretariatet senest 14. 

oktober.  

 

Studienævnet havde enkelte forslag til tilføjelser: 

- En sammenfatning af hvordan progressionen er tænkt gennem uddannelsen.  

- Oplyse at Siffos laver faglige arrangementer, hvor studerende kan møde 

forskere og forskning 

- Angive at forskningsår kan være en mulighed for at styrke 

forskningsintegrationen.  

 

4. Drøftelse: Aftagerpanel 2023-2025 

Der skal nedsættes nye aftagerpaneler for 2023-2025. Studienævnet blev hørt, om 

der var forslag til nye medlemmer og til sammensætningen i aftagerpanelerne.  
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Studienævnet foreslog, at fortsætte med det nuværende panel, da det har fungeret 

godt.  Mette vil spørge, om de fortsat har lyst til at være med.  

 
5. Orientering: Universitetsvalg 2022 

14.-17. november er der valg på AU og studerende har mulighed for at stille op til 
en række forskellige råd og nævn. Bl.a. er der valg til studienævnet. Nærmere info 
om valget og opstilling findes her Universitetsvalg (au.dk)  
 
De studerende har orienteret om valget på Facebook og allerede fået en 
tilkendegivelse fra én studerende, der gerne vil være med i studienævnet. De vil 
tage på besøg hos 1. semester og orientere om valget og studienævnets arbejde. 
Karoline og Asra sørger for at der laves en fælles liste, som man kan opstille på. 
 

6. Gensidig orientering 
Mette orienterede kort om uddannelsesevalueringsmødet, som blev afholdt 6. 
september. Det gik godt og der kom gode input fra de eksterne eksperter. De 
studerende sagde, at de følte sig meget inddraget og hørt. De er spændte på, hvad 
mødet udmønter sig i af konkrete tiltag. Det kunne have været godt med lidt flere 
eksterne eksperter end to og der kunne også med fordel have deltaget andre 
studerende end kun dem fra studienævnet.  
 
Mette fortalte, at der har været en alvorlig sag om eksamenssnyd, hvor en 
studerende er blevet bortvist et semester. Første gang på folkesundhedsvidenskab 
med en så alvorlig sag om eksamenssnyd.  
 
Mette oplyste desuden, at der kommer til at ske ændringer i eksamensplanen, da 
den første ikke var helt korrekt. Fremover skal eksamensplanen først forbi 
studieleder og derefter studienævnet til gennemsyn.  
 
Aarhus Universitet skal uddele en underviserpris. Hvert fakultet kan indbringe 
emner. De studerende blev opfordret til at skrive til Mette, hvis de har forslag.   

 
  
7. Eventuelt 

Asra spurgte til status på det BA-seminar, der mangler at blive offentliggjort. 
Mette oplyste, at der kommer et kvalitativt BA-seminar med brug af data fra 
Demografic and Health Surveys. Mette og Ulrika udarbejder kursusbeskrivelse 
snarest og sender i mailhøring hos studienævnet. De studerende understreger, at 
det er vigtigt at mulighederne formidles til de studerende hurtigst muligt.  
 
Asra gjorde opmærksom på, at det er svært for studerende at tage kurser på 
Summer University, da de fleste Summer University kurser er på 5 ECTS og der 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg
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ikke udbydes 5 ECTS valgfag på folkesundhedsvidenskab. Det er derfor svært at få 
studieplanen til at gå op, hvis man tager et 5 ECTS kursus i valgfagspuljen. Hun 
foreslog at gøre det muligt, at lave Selvstændig opgave og Projektseminar på 5 
ECTS. Studienævnet var begejstrede for forslaget. Lise og Mette laver 
kursusbeskrivelser af Selvstændig opgave og Projektseminar, som sendes i høring 
sammen med det sidste BA-seminar.  
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