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1. Orientering ved Studieleder 

Der er ikke hold i de rygter, der verserer om hhv. reeksamen, pensum 

mv. Den rigtige information står på hjemmesiden.  

Hjemmesiden skal opdateres med frister for offentliggørelse af karakte-

rer.  

 

Sundhed og sygdom har fået ny kursuskoordinator og i den forbindelse 

er en ny struktur for undervisningen under udarbejdelse.  

 

Studenterinstruktorstillingerne i epidemiologi og biostatistik er slået op. 

3. semesterstuderende har fået stillingsopslaget tilsendt på deres publ.-

mail. Ansøgningsfristen er 22. januar 2012.   

 

2. Valgfag 

Niels Trolle Andersen redegjorde for indholdet i beslutningsoplægget bi-

lag 1.  

Studienævnet vedtog rammerne for valgfaget som skitseret i bilag 1.   

 

Niels oplyste, at han tirsdag den 24. januar holder møde med fagmiljøet, 

hvor rammerne for valgfaget fremlægges.  
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Studienævnet skal senere drøfte hvor mange fag, der skal udbydes, maks. 

og min. antal tilmeldte samt procedure for, hvordan kurserne fordeles 

mellem de studerende ved Folkesundhedsvidenskab. I forlængelse heraf 

oplyste Inge Molt Ipsen, at studerende fra andre uddannelser har mulig-

hed for at følge valgfagene, hvis der er plads og de lever op til de faglige 

forudsætninger. 

Inge orienterede om, at information og vejledning vedrørende meritan-

søgning ligger på Healths hjemmeside. Det er imidlertid en faglig vurde-

ring, hvorvidt et fag kan meritoverføres.  

 

3. Serviceeftersyn af studieordningen 

Studienævnet drøftede ideer til potentielle småjusteringer af særligt mål-

beskrivelserne i studieordningen med henblik på ikrafttrædelse septem-

ber 2012. På baggrund heraf bedes kursusansvarlige om at se beskrivel-

sen og læringsmålene af deres fag igennem og de forelægges de bemærk-

ninger, studienævenet har til de pågældende fag. Kursusansvarlige mel-

der tilbage med eventuelle ændringsforslag til studienævnsmødet i fe-

bruar. Herefter behandler studienævnet eventuelle ændringsforslag. 

 

4. Evaluering af eksamen 

Studienævnet besluttede, at der på hvert af de to hold på 3. semester fo-

retages en mundtlig evaluering af alle tre eksamener på 3. semester. 

Holdrepræsentanterne er ansvarlige for at orientere Niels om resultatet 

af evalueringen.  

 

5. Orientering om studentersager. 

Der blev orienteret om afgjorte studentersager. 

  

6. Evt.  

De studerende spurgte til muligheden for studenterpris på STATA. Niels 

oplyste, at den udmeldte pris er studenterpris og at der kommer yderlige-

re information fra Morten.  

 


