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Mødedato:  31. august 2022 kl. 12.15 – 14.15 
Mødested: Bygning 1611, lokale 038 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Mette Vinther Skriver, Ulrika Enemark, Dorte Rytter, Søren Flinch Midtgaard 
Studerende: Karoline Yde Andersen, Sofie Bidstrup Jakobsen, Asra Svarre 
Hasselager 
HE Studier: Lise Ask Andersen, Lene Konrad 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 
2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Orientering taget til efterretning 

 

3. Orientering: Status på optagelsestal 2022 
Bachelor: 
Der er optaget 55, men kun 52 er mødt op til studiestart.  
Der har været en fin ansøgning til uddannelsen, men ærgerligt at ikke alle, 
der har takket ja til pladsen dukker op. 
 
Kandidat:  
Der er optaget 43. Hovedparten er retskravsbachelorer.  
Optaget er ca. det samme som tidligere år. Der har kun et enkelt år været 
optaget over 45 studerende på kandidatuddannelsen, hvilket er maks. ift. 
dimensioneringen.  
Dimensioneringen indfases løbende iht. følgende tabel, som viser på optag 
pr. 1. oktober: 
 

År Folkesundhedsvidenskab 

2026/2027 38 
2025/2026 38 
2024/2025 42 
2023/2024 45 
2022/2023 45 
2021/2022 45 
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4. Orientering: Årets underviserpris 
Årets underviserpris tildeles hvert år omkring jul. Det er de studerende, der kårer 
årets underviser. De studerende indstiller én prismodtager pr. studienævn.  
De studerende i studienævnet starter processen for udvælgelse med endelig frist 
for indstilling den 1. december. 
Yderligere information om processen findes her: Årets underviser 
 

5. Godkendelse: Ændring til ”Kvalitative metoder til undersøgelse af 
organisatoriske forandringsprocesser i folkesundhed” 
Studienævnet godkender, at de studerende skal vælge et empirisk projekt, som 
danner grundlag for praktiske metodeøvelser, analyse og teoriforståelse samt er 
udgangspunkt for eksamensopgaven.   
Det skal tilføjes under eksamensbeskrivelsen, at det empiriske projekt er 
udgangspunkt for eksamensopgaven. Lise laver forslag til formulering og sender 
til Mette og Loni.  
 

6. Drøftelse: Forskningsintegration på egen uddannelse 
Baggrund 
Det er en del af AU-strategien 2025 at styrke forskningsbaseret uddannelse, dyb 
faglighed og forskningsintegration i uddannelserne.   
 
Som et led i processen skal studienævnene drøfte eksempler på 
forskningsintegration i uddannelserne og komme med forslag til, hvordan 
forskningsintegrationen kan styrkes.  
 
Studienævnet havde en god indledende drøftelse og pegede på konkrete kurser på 
både bachelor- og kandidatuddannelsen som eksempler på forskningsintegration 
på uddannelsen. 
 
På baggrund af drøftelsen laver Mette et udkast til tekst til det skema, som skal 
sendes til prodekanen senest den 14. oktober. Studienævnet får mulighed for at 
kommentere udkastet på studienævnsmødet i september.  
 
 

7. Orientering: Aftagerpanel 2023-25 
Der skal nedsættes nyt aftagerpanel for folkesundhedsvidenskab med effekt fra 
2023.  
 
Studienævnets medlemmer opfordres til at overveje, om de har ideer til nye 
medlemmer af aftagerpanelet. Det sættes på dagsordenen igen på mødet i 
september.  
 

 

https://health.medarbejdere.au.dk/uddannelsesomraadet/undervisning-og-eksamen/underviser-og-studenterpriser/aarets-underviser/
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8. Gensidig orientering 
Mette:  

• Laura et stoppet på uddannelsen og er dermed også trådt ud af 
studienævnet. Asra vælges til ny næstformand.   
De studerende opfordres til at prøve at finde en studerende, som har lyst 
til at deltage som observatør i nævnet indtil 1. februar 2023, hvor et nyt 
studienævn konstitueres. 
Der er valg af studerende til studienævnet i november med foreløbig frist 
for indstilling af kandidater den 14. oktober. Den foreløbige tidsplan for 
valget kan ses her.  
 

• Valgfaget Stress; Mental sundhedsfremme og Forebyggelse med 
Mindfulness-baserede interventioner udbydes fremadrettet udelukkende 
til forårssemestret.  
 

• Der mangler stadig et bachelorseminar til F23 
Arbejde, trivsel og helbred kører ikke mere. Mette snakker med Dorte og 
Ulrika efter mødet om ideer til et bachelorseminar.  
Studerende foreslår, at seminarerne præsenteres af kursusansvarlige på 
årgangsmøde på 5. semester. Og at årgangsmødet først holdes, når det er 
vedtaget ved hvilke bachelorseminarer, der kan vælges.  

 
Lene: 

• Lene fortæller, hvordan der arbejdes med dannelse af studiegrupper på 1. 
semester og at det indtil videre går godt med gruppeetableringen  
Sofie fortæller, at flere på 3. semester er stoppet uddannelsen, så nogle 
står nu uden studiegruppe. Lene oplyser, at hvis der bliver problemer 
med at indsluse disse studerende i andre studiegrupper, kan 
studievejledningen kontaktes og inddrages. Studievejledningen vil dog 
have svært ved at hjælpe enkeltpersoner, men kan vejlede årgangen om, 
hvordan man kan tilgå udfordringen.    
 

Lise: 
• Lise er koblet på Folkesundhedsvidenskab som uddannelsesrådgiver de 

næste par måneder. Derefter forventes det, at Vibeke tager over igen.  
 
9. Eventuelt 

Intet til eventuelt.  
 

 
 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg
https://medarbejdere.au.dk/strategi/universitetsvalg
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/114032/Stress-Mental-sundhedsfremme-og-Forebyggelse-med-Mindfulness-baserede-interventioner
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/114032/Stress-Mental-sundhedsfremme-og-Forebyggelse-med-Mindfulness-baserede-interventioner
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