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REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
2. Orientering ved Studieleder 
Der er blevet afholdt møde i uddannelsesforum (Studieledere, studienævns- 
og studiesekretærer på SUN), hvor opgavefordeling mellem administration og 
studieledere blev diskuteret.  
Der er udarbejdet høringssvar fra SUN til rektoratet om evt. samling af stu-
dienævn – SUN argumenterer imod sådan en løsning. 
Første fag på bacheloruddannelsen - Introduktion til Folkesundhed – er af-
viklet og afsluttet med eksamen på tilfredsstillende vis.   
Der afholdes møde i censorformandskabet for Folkesundhedsvidenskab i no-
vember – censornormerne kommer til diskussion. IMI deltager. 
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Hjemmesiden for Folkesundhedsvidenskab er på trapperne med bl.a. over-
ordnet information om undervisningen og en side for studienævnet. Aula vil 
fortsat være undervisernes og studerendes kommunikationsforum.  
Kursuskataloget skal opdateres – fagbeskrivelser for de kommende semestre 
skal publiceres. Dette arbejdes der pt. på. 
 
3. Aftagerpanel 
Studienævnet besluttede, at aftagerpanelet skulle have en bred sammensæt-
ning og være funderet regionalt. Det blev besluttet, at følgende institutioner 
skal repræsenteres.  
Kommuner 
Region Midt og Region Nord 
Sygehuse 
SST 
DSI 
Private virksomheder – fx forsikringsselskaber og/ eller konsulentvirksomhe-
der 
Fonde 
CVN vil ud fra Studienævnets forslag udarbejde en mere endelig liste med 
navngivende personer, der efterfølgende skal tages kontakt til. Aftagerpanelet 
skal benyttes i processen med at udvikle og planlægge kandidatuddannelsen, 
og et første møde vil derfor være ønskeligt allerede primo februar – uge 6. 

 
4. Direkte inddatering af eksamensresultater 
Studienævnet besluttede, at karakterer givet på uddannelsen skal inddateres 
direkte. Første fag bliver pol.intro., idet undervisere fra Institut for Stats-
kundskab er vant til denne procedure. Eksamenskontoret på SUN vil gøre klar 
til at tage systemet i brug. Hvis alt går vel, vil karakterer blive inddateret di-
rekte fra sommereksamen 2011.  
 
5. Automatisk holdtilmelding 
Studienævnet besluttede, at de studerende automatisk tilmeldes undervisning 
og dermed også eksamen på uddannelsens 1. og 2. semester. Herefter skal de 
studerende aktivt tilmelde sig fagene, hvilket er lig med en eksamenstilmel-
ding.   
 
6. 2-dages seminar i Silkeborg 
Studienævnet diskuterede programmets rækkefølge og indhold. På seminaret 
skal der både arbejdes med udvikling af kandidatuddannelsen og Bachelor-
projekt. For at sikre sammenhæng mellem de to uddannelser, kommer udvik-
ling af kandidatuddannelsen først på programmet, så der bliver noget at styre 
efter, når bachelorprojektet skal diskuteres.   
 
7. Evt. 
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Mødekalender for foråret udarbejdes, når det nye studienævn træder til i det 
nye år. De nyvalgte studerende inviteres med til SN-mødet 8.12.10. 
Fremover er det intentionen, at studienævnsmøderne afholdes senest kl. 14-
16, og gerne i forlængelse af de studerendes undervisning. 
 
 


