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1. Godkendelse af dagsorden 

Niels ønskede at tilføje punkt 7 Høring over Healths strategimateriale 

2013-2017. Det blev vedtaget, hvorefter dagsordenen blev godkendt.  

  

2. Orientering ved Studieleder 

Niels orienterede om antallet af kvote-2 ansøgere samt om, at der er ved 

at blive udformet en oplysnings- og rekrutteringskampagne i AU-regi, 

hvor både fakta om uddannelsen, samt hvordan det er at studere Folke-

sundhedsvidenskab er beskrevet.  

Niels har været til seminar om mødeledelse. Han fortalte kort om tema-

erne og foreslog, at hvert studienævnsmøde fremadrettet evalueres i 

slutningen af mødet.  
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Niels orienterede om, at arbejdet med at færdiggøres studieordningen for 

kandidatuddannelsen skal til at i gang. På næste møde vil studienævnet 

blive præsenteret for de udkast til studieordningselementer der indgik i 

forbindelse med at uddannelsen blev akkrediteret. 

 

Niels orienterede om, at han havde deltaget i møde med censorfor-

mandsskabet.  

 

2.1 Foreløbig undervisningsplan for efterårssemesteret.  

Niels fremlagde den foreløbige undervisningsplan for efterårssemeste-

ret 2012. Planen er med forbehold for, at forelæsningstidspunkterne i 

Offentlig Forvaltning først fastlægges den 30. april.  

Mikala forespurgte om muligheden for at samle undervisningen, så de 

studerende kan få en ugentlig undervisningsfri dag. Ønsket synes dog 

umiddelbart ikke muligt at efterkomme.  

 

2.2 Valgfag og bachelorseminar – status.  

Der bliver i forårssemesteret 2013 udbudt to 6. semesters valgfag på 

uddannelsen: Sundhedsantropologi og Global Health.  

Samtidig arbejdes der på to mulige bachelorseminarer indenfor emner-

ne Fra symptom til funktionslidelse samt Sygefravær og Rehabilitering. 

Samtidig vil minimum et bachelorseminar som udbydes på bachelor-

uddannelsen i Statskundskab være relevant for folkesundhedsviden-

skabsstuderende.  

Der skal være et møde, hvor de studerende informeres om valgfag og 

bachelorseminarer. Studentermedlemmerne i studienævnet vil komme 

med udkast til tidsmæssig placering af mødet.  

   

2.3 Evaluering 

Center for Medicinsk Uddannelse (MEDU) har overtaget arbejdet med 

udarbejdelse af spørgeskemaerne til kursusevaluering.   

Evaluering af eksamen vil indgå i den samtale som kursusansvarlig her 

med holdrepræsentanterne på baggrund af evalueringen undervisnin-

gen.  

Derefter blev der orienteret om midtvejsevalueringen i Miljø og Sund-

hed.  

 

3. Orientering om studiestart ved Karin 

Karin orienterede om arbejdet med programmet for studiestarten. Stu-

diestart for den nye årgang bliver 29. august, hvor introforløbet begyn-

der.  

Karin og Ulrik skal holde møde med DJØF, som har vist interesse i bi-

drage til studiestarten. Studienævnet drøftede et sådant samarbejde fx i 

forhold til faglige arrangementer. I den forbindelse er det relevant at gøre 
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de studerende opmærksomme på, at også findes andre muligheder for 

faglig organisering.    

 

4. Praksis for behandling af ansøgninger om forhåndsmerit 

Studienævnet drøftede, hvordan praksis for behandling af ansøgninger 

om forhåndsmerit fra studerende ved Bacheloruddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab fremadrettet skal være.  

Det blev besluttet at ansøgninger om meritoverførsler (i de tilfælde der 

ikke er præcedens), når de har været til udtalelse i det faglige miljø, 

kommer til høring på mail i studienævnet.  

Det blev besluttet at ansøgninger om forhåndsmerit for valgfaget skal be-

handles på studienævnsmøder.  

 

5. Behandling af ansøgninger fra studerende fra andre uddan-

nelser, der ønsker at følge fag på FSV 

Studienævnet drøftede retningslinjer/kriterier for at blive optaget som 

meritstuderende på Folkesundhedsvidenskab. Der blev ikke truffet be-

slutning. Til næste studienævnsmøde vil Niels forberede oplæg om, 

hvordan KOT-kravene kan indgå i forhold til optagelse på de enkelte fag 

på uddannelsen.    

 

6. Studentersager 

6.1 Behandling af ansøgning om særlige prøvevilkår.   

Sagen blev behandlet for lukkede døre. 

6.2 Orientering om forhåndsmerit.  

Der er givet 5 forhåndsmeritter for valgfaget på 6. semester.  

 

7. Høring over Healths strategimateriale 2013-2017 
Dekanen har igangsat høringsproces over strategimaterialet for Health. 

Studienævnet drøftede materialet og havde følgende bemærkninger til 

dekanen: 

- BA i Folkesundhedsvidenskab ønskes indføjet under opremsningen 

af uddannelserne på Health, så ikke kun KA i Folkesundhedsviden-

skab nævnes.  

- Ønske om større fokus på de fysiske rammer for studiemiljøet:  

o Et samlet fysisk studiemiljø.  

o Flere undervisningslokaler, læsepladser, grupperum  

o Mulighed for kontorpladser til de studerende.  

- Mulighed for PC-rum, hvor de studerende kan tilgå programmer som 

fx Nvivo, som introduceres i undervisningen.  

- Et bedre fysisk studiemiljø vil kunne bidrage til at opnå det i strategi-

en udtrykte ønske om at tiltrække de bedste studerende og rekruttere 

de største talenter.    
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Niels og Eline vil udforme høringssvar til dekanen på baggrund af stu-

dienævnets bemærkninger.  

 

 

8. Evt.  

Der blev ikke drøftet noget.  

  

 


