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Møde den: 21. november 2012, kl. 8.15-10  

håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

 

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

Bønløkke, Marie Østergaard Møller, Karin Rosenkilde Laursen, Mikala Josefine 

Poulsen, Kamilla Risinge Wang, Mette Holm Møller, studenterstudievejleder 

Martha Monrad, Uddannelsesrådgiver Eline Skjøttgaard. 

Fraværende: Kamilla Risinge Wang 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Orientering ved studieleder  

Der vil blive afholdt et møde den 29/11 2012 vedr. 2. semesterfagene epidemio-

logi og biostatistik, sundhedssociologi samt sundhed og sygdom for at opnå bed-

re sammenhæng mellem fagene. 

Valgfag og bachelorseminarfag er fordelt. Kun få studerende har ikke fået det ba-

chelorseminar de prioriterede højest og alle har fået deres første prioritet i for-

hold til valgfag.   

For alle årgange er tidspunkterne for undervisning lagt på studieportalen stude-

rende.au.dk/fsv under undervisning og eksamen.  

Niels har ændret lidt på skemaet til evaluering af undervisningen. Håbet er, at 

flere studerende nu vil besvare skemaet. Der opfordres til, at de studereden ud-
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fylder evalueringerne så såvel kursusansvarlige og studienævn har tilbagemel-

dinger at forholde sig til.  

Den 22. november afholdes workshop om studiemiljø.  

Den 13. december afholdes fælles konference for alle aftagerpaneler for uddan-

nelserne på Health.  

Niels skal snart drøfte fremtiden for epicenteret med Institutleder Søren Kjær-

gaard.  

  

3. Studentersager  

3.1 Godkendelse af forhåndsmerit  

Der er givet to forhåndsmeritter for faget Demography, Gender and Reproducti-

ve Health på The International Institute for Population Science (IIPS), Mumbai, 

India (I samarbejde med The Nordic Centre in India (NCI)) 

 

3.2 Ansøgning om særlige prøvevilkår  

 

4. Adgangs- og prioriteringskriterier samt struktur for kandidatuddan-

nelsen i folkesundhedsvidenskab 

Studienævnet drøftede bilaget ”adgangs- og prioriteringskriterier samt struktur 

for kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab” og godkendte de opstillede 

adgangs- og prioriteringskriterier med få ændringer. Således blev følgende ad-

gangs- og prioriteringskriterier f0r kandidatuddannelsen i folkesundhedsviden-

skab fastlagt:  

 

Adgangskriterier  

 

Optagelse på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab kræver: 

 

1. Afsluttet bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab  

eller 

2. Afsluttet bacheloruddannelse på universitetsniveau inden for samfundsviden-

skab og/eller sundhedsvidenskab herunder Idræt suppleret med anden ud-

dannelsesaktivitet på universitetsniveau. 

eller  

3. Afsluttet sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse suppleret med an-

den uddannelsesaktivitet på universitetsniveau. 

Ansøgere i gruppe 2 og 3 skal besidde dokumenterede kvalifikationer fra formel ud-

dannelsen inden for hvert af de nedenfor nævnte fagområder svarende til en uddan-

nelsesindsats på universitetsniveau på min. 5 ECTS for hvert fag og samlet for mini-

mum 60 ECTS: sundhed og sygdom, offentlig forvaltning, sundhedsfremme og fore-

byggelse, sociologi, elementære statistiske metoder, elementær epidemiologi, doku-

menteret praktisk erfaring med brug af statistisk programpakke samt kvalitative me-

toder herunder dokumenteret praktisk erfaring med brug af computer assisted quali-
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tative data analysis software. For disse ansøgere foretages en individuel vurdering af 

den enkelte ansøgers dokumenterede kvalifikationer. 

  

 

Prioriteringskriterier 

Der kan årligt optages 55 studerende på uddannelsen. Der er optagelse én gang om 

året mhp. studiestart 1. september.  

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil ansøgerne blive prio-

riteret efter faldende gennemsnit for den adgangsgivende uddannelse:  

1. For ansøgere, der pr. 1. april har afsluttet den adgangsgivende uddannelse, og 

hvor der på beviset er beregnet et gennemsnit, vil dette gennemsnit blive be-

nyttet.  

2. For ansøgere, der pr. 1. april ikke har afsluttet hele adgangsgrundlaget inkl. 

eventuel supplering, vil Aarhus Universitet beregne et vægtet gennemsnit for 

de discipliner, der er afsluttet pr. 1. april, og som indgår i adgangsgrundlaget, 

idet alle graduerede bedømmelser fra bacheloruddannelsen medregnes. 

3. For ansøgere, der pr. 1. april har afsluttet hele adgangsgrundlaget, men hvor 

der ikke forefindes et gennemsnit for adgangsgrundlaget (fx fordi der indgår 

supplerende discipliner), vil Aarhus Universitet beregne et vægtet gennemsnit 

ud fra følgende retningslinjer:  

a. Hvis man har en afsluttet bacheloruddannelse, vil alle graduerede be-

dømmelser fra uddannelsen altid indgå i gennemsnitsberegningen 

med deres ECTS vægt. 

b. Hvis der indgår supplerende discipliner i adgangsgrundlaget, vil disse 

indgå i gennemsnitsberegningen med deres ECTS-vægt, såfremt der 

er tale om graduerede bedømmelser. 

 

  

Det bemærkes, at bachelorer i folkesundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet har et 

retskrav på optagelse på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab i umiddel-

bar forlængelse af deres bacheloruddannelse.  

 

 

Adgangs- og prioriteringskriterier vil blive offentliggjort på studieguiden (kandi-

dat.au.dk/folkesundhedsvidenskab).  

 

 

5. Kvalifikationsbeskrivelse og udprøvningsformer FSV-seminarer  

Studienævnet drøftede kvalifikationsbeskrivelse og udprøvningsformer for de 

folkesundhedsvidenskabelige seminarer på kandidatuddannelsen. Bilaget tilpas-

ses efter studienævnets kommentarer og punktet tages op igen på næste studie-

nævnsmøde.  
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6. Valgfrie elementer samt specialet 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

 

7. Summerschool 

Health udbyder to kurser som summerschool sommeren 2013. Studienævnet be-

sluttede, at kurset Global Health 5 ECTS vil kunne give merit på kandidatuddan-

nelsen i folkesundhedsvidenskab, mens det ikke er tilfældet for kurset Clinical 

Global Infectious Diseases 5 ECTS.  

 

8. Evt.  

Karin fortalte, at der blot en studerende er stillet op til studienævnet i næste 

valgperiode.  

 


