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Mødedato: 31. januar 2022 kl. 13:45-15.00 

Mødested: Zoom, 1611-038 

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: Helle Bønsøe Nielsen, Annemette Thøstesen, Lene Kristine Konrad, Søren Flinch 

Midtgaard 

 

 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden 

Studienævnet godkendte dagsorden.  

 

2. Beslutning: Studentersager  

Ingen studentersager til behandling 

 

3. Orientering: Studentersager siden sidst  

Sagerne er taget til efterretning.  

 

4. Drøftelse: Uddannelsesevaluering  

Uddannelsesevaluering med inddragelse af eksterne eksperter finder sted hvert 5. 

år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper og 

rammer for uddannelseskvalitetsprocesser. I 2022 er det bl.a. uddannelserne ved 

folkesundhedsvidenskab, der skal evalueres. 

Uddannelsesevaluering adskiller sig fra årlig status ved at gå mere i dybden og i 

særlig grad forholde sig til uddannelsen set i et helheds- og samfundsperspektiv. 

Udgangspunktet for dialogen er således et mere omfattende datamateriale og en 

bredere kreds af involverede, herunder eksterne eksperter. Eksperterne vil kunne 

komme med fagligt input - set fra uddannelsens side med også fra aftagers side 

 

Ulrika Enemark orienterede studienævnet om evalueringen og forklarede, at 

processen er igangsat – ansvaret for denne opgave ligger hos studieleder –i dialog 

med studienævnet.  

På mødet blev følgende områder drøftet:  

 

• Internationalisering – evt. med ekstern ekspert fra et muligt Circle U 

samarbejde 

• Social og fagligt miljø 

• Jobparathed – uddanner vi profiler til det, der efterspørges? 
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• Den begrænsede valgfrihed  

▪ Hvis studerende vælger at følge et Erhvervsorienteret 

Projektforløb er der ikke megen valgfrihed på ny KA 

studieordning. Den skarpere profil på kandidatuddannelsen 

som følge af revisionen i 2020 kan have begrænset 

valgfriheden. Til gengæld hjemtager man egne studerende på 

instituttet.  

• Eksamensformer  

 

Forslag til eksperter:  

• Circle U: Oslo Universitet 

• Institutleder på KU: Theis Lange 

• Flemming Konradsen 

 

 

5. Orientering: Eksamensplan S22  

Eksamenerne ligger lidt tæt.  

Ulrika Enemark pointerede, at de studerende som skal op i statistik den 17. juni 

bør få lov til at komme op i Sundhedsfremme og Forebyggelse den 21. juni i stedet 

for den 20. juni. Anne Møller har videresendt denne information til Søren Dam.  

 

 

 

6. Gensidig orientering 

Kim Iburg og Ulrika Enemark træder ud af uddannelsesledelsen pr. 31. januar 

2022. Kim Iburg træder desuden ud af studienævnet.  

Uddannelsesledelsen samles hos en person.  

Henrik Støvring træder også ud af nævnet og gør plads til Dorte Rytter. Søren 

Kjærgaard trækker sig fra sin plads på suppleantlisten og giver pladsen til Mette 

Vinther Skriver. 

  

Ulrika Enemark oplyste, at kurset i Projektledelse og Sundhed fra F22 får ny 

underviser. Kirsten Frederiksen bistår med det sundhedsfaglige perspektiv på 

kurset.  

 

7. Evt. 

Intet nyt.  

 

 

 

 


