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Bygning 1150 lokale 123  
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab  

 

 

Til stede: Niels Trolle Andersen, Jakob Bønløkke, Marie Østergaard Møller, 

Karin Rosenkilde Laursen, Kamilla Wang, Mette Holm Møller, Studievejleder 

Martha Monrad Hansen, Uddannelsesrådgiver Eline Skjøttgaard Pallesen (refe-

rent) 

Fraværende: Helle Terkildsen Maindal og Mikala Josefine Poulsen. 
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1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering ved Studieleder 

Niels orienterede om, at eksamensplanen for sommertermin 2012 er no-

genlunde fastlagt. Undervisning for efteråret er under planlægning, lige-

som det er ved at blive afklaret, hvilke valgfag det er muligt at udbyde i 

forårssemesteret 2013. 

Der vil blive hængt en plan op i bygning 1150, hvor de studerende har 

mulighed for at se, hvornår lokalerne er bookede. Ønsker og muligheder i 

forhold til skillevægge i lokalerne/grupperum skal klarlægges. 

    

3. Serviceeftersyn af studieordning 

Kursus- og målbeskrivelser har nu været til eftersyn hos de kursusan-

svarlige, hvoraf nogle har valgt at indstille ændringsforslag til studienæv-

net. Samtidig indstilles præcisering af prøveformen for individuel 

mundtlig eksamen, som aflægges med afsæt i (fælles) skriftligt oplæg. Ni-

els og Eline redegjorde for oplægget med ændringsforslag hvorefter Stu-

dienævnet behandlede ændringsforslagene. De fleste ændringer blev 

godkendt. Imidlertid ønskede studienævnet ikke de foreslåede progressi-

onskrav, men i stedet at de faglige forudsætninger for de enkelte kurser 

tolkes som vejledende. Dog med undtagelse af Bacheloropgaven, hvor 
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indlevering forudsætter, at den studerende har bestået obligatoriske fag 

svarende til mindst 120 ECTS. Samtidig konstaterede studienævnet, at et 

par enkelte vendinger skal præciseres i målbeskrivelsen for henholdsvis 

Sundhed og Sygdom 2 og Befolkningssundhed og Demografi inden stu-

dieordningen endeligt godkendes. Der vil blive taget kontakt til de rele-

vante kursusansvarlige.  

Studienævnet besluttede, at de sidste småændringer kommer til høring 

pr. mail blandt studienævnets medlemmer med henblik på en endelig 

godkendelse.  

 

4. Orientering om studentersager 

Der er givet dispensation om annullering af eksamensforsøg samt di-

spensation til tilmelding til reeksamen grundet usædvanlige forhold.  

 

5. evt. 

Der blev ikke diskuteret noget under eventuelt.  

 


