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Mødested: 1611-030 

Mødeemne: Studienævnsmøde i Studienævn for Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: 

VIP: Kim Moesgaard Iburg, Ulrika Enemark, Henrik Støvring 

Studerende: Karoline Yde Andersen, Asra Hasselager 

HE Studier: Anne Møller Jeppesen 

 

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

Thøstesen 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Studienævnet godkendte dagsorden – Asra tilføjede drøftelse om 

studiegruppedannelse til eventuelt.  

 

2. Beslutning: Studentersager  

Ingen sager til behandling. 

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Sagerne er taget til efterretning. 

 

4. Drøftelse: Statusmøde og handleplan 

Baggrund 

I juni har der været afholdt årlig status på alle uddannelserne på Health. Årlig 
status er et vigtigt redskab i kvalitetssikring- og kvalitetsudviklingsarbejdet, hvor 
prodekan for uddannelse, institutleder, studieleder, studienævnsnæstformand 
samt repræsentanter fra CED og Studieadministration mødes til en dialog med 
henblik på at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne. 

På baggrund af hvert statusmøde er der udarbejdet en samlet statusrapport 
bestående af handleplan og referat fra mødet samt et indikatoroverblik og 
studielederberetningen. Den videre proces er, at der udarbejdes en Health 
Uddannelsesrapport, som giver en status på uddannelserne og indeholder 
konkrete handlinger og udviklingsinitiativer. Uddannelsesrapporten drøftes i 
Health Uddannelsesforum, Akademisk Råd og Dekanatet, hvorefter den drøftes 
og godkendes af fakultetsledelse.  

Ulrika indledte punktet med en hurtig gennemgang af mødet, hvor hun tog 
udgangspunkt i handleplanen:  
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Undervisningsevalueringer 

Studienævnet drøftede, hvorledes undervisningsevalueringerne får et bedre 
output – både for de studerende men også for underviser. Studienævnet lagde op 
til, at underviser husker at indkalde holdrepræsentant til gennemgang af kurset – 
både via en midtvejsevaluering men også efter eksamen. Underviserne arbejder 
løbende med forbedring af kurserne, og det kan have de studerende interesse at 
vide, hvis kurset er nyt, eller hvis der er blevet ændret i indhold – Asra tilføjede 
her, at det viser de studerende, at evalueringerne bruges af underviser og kurset 
derved er under konstant udvikling. Hun tilføjede, at det vil virke motiverende for 
de studerende, at de er med til at udvikle kurset, hvilket også forhåbentlig kan 
løfte svarprocenten. Studienævnet understregede også, at en vigtig del af 
evalueringsprocessen er, at underviser selv gennemgår kurset og vurderer, 
hvordan kurset kan forbedres til efterfølgende semestre.  

Drøftelsen mundede ud i, at Ulrika og Henrik udarbejder få slides, som sendes til 
undervisere, som de kan vise til en undervisningsgang. Slidesene vil indeholde 
fakta om, hvordan undervisningsevalueringer, midtvejsevaluering og 
kommentarer fra underviser bidrager til udvikling af kurser og støtter de 
studerendes læring – med håbet om en bedre svarprocent og en konstant 
udvikling af kurser. Slidesene vil blive sendt i høring i studienævnet.  

Internationalisering 

Internationalisering er også på handleplanen for 2021/22. Ulrika orienterede om 
samarbejdet med CircleU, der består af et samarbejde mellem følgende 
universiteter:  

• Humboldt-Universität zu Berlin 

• King's College London 

• Université catholique de Louvain 

• Universitetet i Oslo 

• Université de Paris 

• University of Belgrad  

 

Via denne alliance er der mulighed for staff exchange, som kan være besøg eller 

gæsteforelæsninger/undervisning.   

Karoline træder ind i gruppen sammen med Ulrika, der arbejder videre med 

internationalisering på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. 

 

Faglig og social trivsel 

  

Studienævnet nævnte temadagen, der blev afholdt i 2020, hvor studievejleder 

Lene Konrad stod for dagen. Ulrika tilføjede, at en stor del af opgaven ift. social 

trivsel ligger hos studievejledningen. Hertil kan bl.a. tilføjes initiativet om 

#AUGenstart – som sendes ud til alle studerende – man kan læse yderligere her: 

AUgenstart. 

 

 

 

 

Ledighed 

https://studerende.au.dk/AUgenstart/
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Tidligere på året blev kommissorium for et Karriereudvalg godkendt. Ulrika og 

Kim arbejder videre med, hvem der kan indstilles til den primære post blandt 

undervisere. Asra og Karoline tilføjer, at det vil være en god ide at inkludere 

studerende fra Fagligt Udvalg, som også afholder arrangementer med alumner.  

 

 

5. Drøftelse: Rekruttering af studerende til studienævn 

 

Asra og Karoline vil arbejde på at bruge fem min før en undervisningsgang på 

forskellige hold på at fortælle om studienævnet og de studerendes rolle her. De vil 

skulle fortælle om studienævnet og dets opgaver til studerende før opstilling til 

valget, der ligger fra den 18.til d. 22. oktober 2021. 

  

 

6. Orientering: Årets optagelsestal 

 

Tal er taget til efterretning, og det understreges at det er godt at se, at alle pladser 

bliver brugt – og at mange får deres første prioritet.  

 

 

7. Gensidig orientering 

 

Studienævnsformand 

Ulrika orienterer om at der hen over sommeren har været flere opsigelser som 

omfatter undervisere på folkesundhedsvidenskabsuddannelsen. Instituttet 

arbejder på at finde løsninger inden studiestart. 

 

Studieleder  

Corona symposium 

Kim orienterede om Corona Symposium, som blev afholdt den 23. august i 

Stakladen. Underviser Helle Terkildsen, der deltog i arrangementet foreslog, at 

man skulle lave et sådant arrangement hvert år – en god måde at møde andre 

FSV studerende på inden semesteret eller nyt studie går i gang.  

Kim vil undersøge, hvordan/hvor et sådant arrangement vil kunne forankres.  

Studienævnet lægger op til, at mandag i uge 34 – skal holdes fri til symposium for 

alle FSV studerende. 

 

Studerende 

Asra forklarede, at der har været flere frustrerede studerende, der har ytret, at de 

ikke er tilfredse med måden, hvorpå der dannes grupper. Studienævnet har 

tidligere godkendt UniHelper til at varetage opgaven omkring gruppedannelse 

med input fra Studievejledningen. Beslutningen blev truffet på baggrund af 

tidligere positiv evaluering, men derfor vil studienævnet gerne bede 

Studievejledningen om igen at foretage en evaluering af forløbet.  

Unihelper foregår således, at nye studerende udfylder et spørgeskema i løbet af 

studiestartsdagene, så grupperne kan være klar til 1. undervisningsgang. Her 
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holder studievejledningen så en workshop om gruppedynamik og gruppearbejde, 

der skal kickstarte samarbejdet. Når man laver studiegrupper på den måde, med 

en tilnærmelsesvis objektiv metode, letter det et socialt pres, som ellers kan fylde 

meget i studiestarten, hvis de studerende selv skal lave grupperne. Der kommer 

desuden fokus på, at studiegrupperne i udgangspunktet er en professionel 

størrelse. Anne videreformidler bekymringen fra de studerende og studienævnets 

opfordring til at evaluere processen.  

 

HE Studier 

Spisning i nævnet bliver den 1. oktober kl. 12 – efterfulgt af studienævnsmøde.  

 

 


