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Møde den: 24. august 2012, kl. 11.15-13.  

Bygning 1150, lokale 115.  

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab  

 

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

Marie Østergaard Møller, Karin Rosenkilde Laursen, Mette Holm Møller, Stu-

dievejleder Ulrik Martensen/Martha Monrad, Uddannelsesrådgiver Eline 

Skjøttgaard (referent). 

Fraværende: Mikala Josefine Poulsen, Kamilla Wang. 

REFERAT 

1. Orientering ved studieleder 

2. Temaer for efterårets møder 

3. Adgangskrav og kompetenceprofil kandidatuddannelsen 

i folkesundhedsvidenskab 

4. Høring vedr. ny standardforretningsorden 

5. Evt. 

 

Dagsordenen blev godkendt.  

  
1. Orientering ved studieleder 

Niels orienterede om, at der er blevet optaget 49 nye studerende på ud-

dannelsen.  

Generelt er informationen til nye studerende er blevet bedre og hjemme-

siden fungerer rigtig godt.  

 

Niels orienterede om, at de er et titelsaneringsarbejde i gang.  

 

Martha orienterede om, at der er knap fyrre studerende tilbage på årgang 

2011.  

 

2. Temaer for efterårets møder 

Niels orienterede om temaerne for hvert af efterårets møder. Der vil højst 

sandsynligt komme flere punkter på dagsordenen på de enkelte møder, 

men indtil videre er følgende fastlagt:  

24/8 kompetenceprofil og adgangskrav (kandidatuddannelsen) 

26/9 kandidatuddannelsens opbygning og evaluering af undervisningen 

forår 2012 

24/10 målbeskrivelser (FSV-seminarer, valgfag, specialer) og udprøvning 

(eksamener) på kandidatuddannelsen 
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8/11 møde med aftagerpanelet 

21/11 målbeskrivelser obligatoriske fag 

12/12 godkendelse af studieordning. 
 

3. Adgangskrav og kompetenceprofil kandidatuddannelsen i fol-

kesundhedsvidenskab 

Dette efterår skal studieordningen for kandidatuddannelsen I folkesund-

hedsvidenskab færdiggøres. Temaet på dette møde var adgangskrav til 

uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil. I forbindelse med 

akkreditering af uddannelsen blev der udarbejdet udkast til disse ele-

menter i studieordningen. Studienævnet drøftede elementerne og vil til 

næste møde overveje evt. justeringer. Marie og Helle vil udarbejde udkast 

til justering af optagelseskriterierne for personer uden en folkesundheds-

videnskabelig bacheloruddannelse.  

 

4. Høring vedr. ny standardforretningsorden  

AU Studieadministration, Kvalitetsenheden har sendt udkast til en ny 

standardforretningsorden i høring. Studienævnet drøftede udkastet og vil 

svare, at de ønsker en konkretisering af §3, punkt 3.  

 

5. Evt.  

Studenterstudievejlederne spurgte, hvorvidt der er en frit i forhold til 

godkendelse af vejleder til bacheloropgaven for de studerende, der ikke 

ønsker at følge et bachelorseminar. Niels og Eline vil udarbejde en pro-

cedure. 

Studenterstudievejlederne orienterede om, at der blandt nogle studere er 

usikkerhed omkring, hvad bachelorseminarformen reelt indeholder. Der-

for blev det besluttet, at Niels og Helle inviteres ud på de to hold for at ta-

le om formen, hvor bredt fagenes emner kan tolkes samt hvilke lærings-

mæssige fordele, der er ved at følge et seminar. Ulrik og Martha vil sørge 

for at aftale tidspunkt.   

 


