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Møde den: 14. december 2011 

Mødelokale afdeling for biostatistik 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Til stede: Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen Maindal, Jacob Bønløkke, 

Vibe Bolvig Hyldgaard, Ruth Kjær Nyborg, Mikala Josefine Poulsen, Karin Ro-

senkilde Laursen, studievejleder Ulrik Martensen, studievejleder Martha Mon-

rad Hansen, Eline Skjøttgaard Pallesen (referent).  

Fraværende: Marie Østergaard Møller, Studienævnssekretær Inge Molt Ip-

sen. 

REFERAT 

 

1. Orientering ved studieleder 

ACE Danmarks har kommenteret på spørgsmål vedrørende kandidatuddan-

nelsen i Folkesundhedsvidenskab på Aalborg Universitet. Der er nu åbnet for, 

at personer med en bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab kan søge 

om optagelse på uddannelsen.  

 

De studerende har nu adgang til 1150. Det er imidlertid ikke alle studerende, 

der har udfyldt sedlerne, mens andre mangler at opgive kortnummer. Der føl-

ges op herpå.  

 

Undervisningsprogram for 2. og 4. semester foråret 2012 samt forventede ek-

samensdatoer er på plads. 

 

Niels tager kontakt til Statskundskab med henblik på at fastligge, hvornår un-

dervisningstimerne i offentlig forvaltning på 5. semester efteråret 2012 skal 

ligge.  

 

Der har været valg til studienævnet. Underviserne fra Institut for Folkesund-

hed Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen Maindal og Jacob Hjort Bønløkke 

har alle opnået genvalg. Ulrika Merete Enemark er valgt til suppleant. Fra In-

stitut for Statskundskab har Marie Østergaard Møller opnået valg, mens Lars 

Thorup Larsen er suppleant. Fire studerende Mikala Josefine Poulsen, Karin 

Laursen, Kamilla Wang og Mette Møller er valgt. Dermed udtræder Vibe Bol-

vig Hyldegaard og Ruth Kjær Nyborg af studienævnet.  

 

2. Instruktorordning 

Studienævnet vedtog instruktorordningen som den er skitseret i Niels skriftli-

ge oplæg.  

Det er hensigten at 1-2 studenterinstruktorerne skal hjælpe 2. semesters stu-

derende med besvarelse af opgaver til øvelsestimerne i epidemiologi og bio-
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statistik, mens pensioneret lektor på afdelingen for epidemiologi Svend Juhl 

hjælper 4. semester studerende med konkrete problemer i Stata i forbindelse 

med undervisningen i statistik. 

Instruktortimerne vil ligge mandag i tidsrummet 15-17 i bygning 1150 lokale 

115 og løber i perioden 6. februar til 14. maj (begge dage inklusiv), dog med 

undtagelse af 2. og 9. april.   

Studienævnet besluttede, at ordningen skal evalueres i slutningen af semeste-

ret.  

Studenterinstruktorstillingerne skal slås op. Eline undersøger, hvordan det 

gøres og vender tilbage til Niels. 

 

3. Ramme for valgfaget 

Studienævnet drøftede rammerne for valgfaget på 6. semester.  
- Diskussion af muligheden at udbyde fag, hvor de studerende kan væl-

ge om de ønsker at erhverve såvel 5 som 10 ECTS-point.  

o Et fag der munder ud i begge vil give større valgfrihed for den 

studerende. 

o Flere af de studerende pointerede imidlertid et ønske om 

sammenhængende undervisningsforløb frem for valgfrihed i 

forhold til mængden af ECTS.  

- Hvis valgfaget udbydes, så det kan udløse både 5 og 10 ECTS-point, 

skal der være en differentiering i forhold til både udprøvning og delta-

gelseskravet og/eller øvelsesniveauet i undervisningen. 

- Hvis valgfaget skal kunne udløse både 5 og 10 ECTS skal den stude-

rende inden kursets start vælge, hvilken form vedkommende ønsker.  

- Valgfaget skal placeres på de første to tredjedele af semesteret, således 

at der levnes ekstra plads til bacheloropgaven i slutningen af semeste-

ret.  

- Udprøvning: Ikke hjemmeopgave med selvvalgt problemstilling.  

 

Studienævnet besluttede, at Niels og Inge udarbejder målbeskrivelserne for 

valgfaget, således at der foreligger beslutningsoplæg på studienævnsmødet 

den 19. januar 2012.  

 

4. Idekataloget  

Helle og Niels fremlagde deres overvejelser på baggrund af de studerendes 

forslag til valgfag og relevante valgfagsemner: 
- Det er hensigten, at der udbydes 2-3 valgfag på 6. semester.  

- Af de indkomne forslag er særligt Global Health og et sundhedsantro-

pologisk fag oplagte at udbyde som valgfag.  

- Flere af de foreslåede fag med en samfundsfaglig vinkel er allerede in-

kluderet i fag på enten bachelor eller kandidatuddannelsen i folke-

sundhedsvidenskab.    
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- Valgfaget om projektledelse er ikke oplagt som fag på bacheloruddan-

nelsen. På kandidatuddannelsen er et fag om interventionsstudier. 

Projektledelse er et fag, det er oplagt at finde andetsteds på universi-

tetet.  

- Listen med forslag bliver gemt som inspiration til udvikling af bache-

lorfag samt valgfag på kandidatuddannelsen.  

I uge 4. 2012 samler Helle og Niels de studerende til en snak om valgfag og 

bachelorfag. 

  

5. Serviceeftersyn af studieordningen  

Studienævnet vedtog processen for eftersyn af studieordningen som den var 

skitseret i dagsordningen. Således skal studienævnsmedlemmerne forud for 

mødet den 19. januar 2012 gennemlæse studieordningen med særligt fokus på 

målbeskrivelserne for de enkelte kurser på 1.-3. semester. Eventuelle be-

mærkninger sendes til Inge den 17. januar og drøftes på mødet den 19. januar. 

Herefter bedes de kursusansvarlige om at se deres fag igennem og de forelæg-

ges de bemærkninger som studienævnet evt. måtte have til det pågældende 

fag. Kursusansvarlige melder tilbage med eventuelle ændringsforslag til stu-

dienævnsmødet i februar. Herefter behandler studienævnet eventuelle æn-

dringsforslag.   

   

Forslag fra studievejledningen om, at teksten vedrørende uddannel-

sens/fagenes profil på uddannelsesguiden ligeledes tilrettes efter en eventuel 

revision af studieordningen.   

 

6. Evt.   

Næste studienævnsmøde afholdes den 19. januar kl. 8.30. Første del af mødet 

vil være afsluttende møde for det afgående studienævn, mens anden del vil 

være konstituerende for det nye. Fremadrettet vil møderne ligge onsdag fra 

kl. 14 til 16 eller torsdag fra kl. 11 til 13.  

 

Frafald. Officielt 6 udmeldte på 2010 årgangen og 10 på 2011 årgangen. stu-

dievejledningen oplyste, at der ikke er nogen gennemgående årsag for udmel-

delse – ofte blot forkert studievalg. Måske kan uddannelsens profil på uddan-

nelsesguiden præciseres, så det gøres mere gennemskueligt for mulige ansø-

gere, hvad uddannelsen egentligt består af.  

 

Studievejledningen oplyste, at hold B 2011 har påpeget, at deres skema er 

urimeligt i forhold til mellemtimer. Der foretages ikke ændringer af skemaet 

for det kommende semester, men Niels sagde, at problematikken medtænkes 

ved fremtidig skemalægning.  

 


