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Møde den: 24. oktober 2012, kl. 8.15-10.00. 

Håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

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

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

Kamilla Risinge Wang, Uddannelsesrådgiver Eline Skjøttgaard (referent). 

Fraværende: studenterstudievejleder Martha Monrad/Ulrik Martensen, Met-

te Holm Møller. 

REFERAT 
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2. Orientering ved Studieleder 

3. Evaluering af undervisningen forårssemesteret 2012 

4. Orientering om fælles meritpraksis på Health 

5. Studentersager 

5.1 Ansøgning om forhåndsmerit 

5.2 Dispensationsansøgning 

6. Valg af studentermedlemmer til studienævnet dette 

efterår 

7. Evalueringer fra censorkorpset 

8. Målbeskrivelser FSV-seminar, valgfag og specialer samt 

udprøvning på kandidatuddannelsen 

9. Evt. 

 

 

1. Godkendelse af dagordenen 

Det blev besluttet at punkt 7 Evalueringer fra censorkorpset flyttes frem 

og diskuteres efter punkt 3 Evaluering af undervisningen forårssemester 

2012. Derefter blev dagsordenen godkendt.  

 

 

 

2. Orientering ved Studieleder  

Niels orienterede om, at han og Eline den 22. oktober var til seminar om 

kvote 2 og optagelsesprøver.  
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Niels orienterede om, at der den 23. oktober var blevet afholdt møde 

blandt underviserne om kandidatuddannelsen, seminarformen, de obli-

gatoriske fag samt mulige emner for FSV-seminarerne.  

Eline orienterede om, at hun den 23. oktober var til møde med censor-

formandsskabet for folkesundhedsvidenskab.  

Niels orienterede om, at skemaet for forårssemesteret 2013 ligger klart, 

herunder planen for forløbet af bachelorseminarer samt valgfaget. Valg-

faget forventes afsluttet 1. maj.  

Aftagerpanelmødet den 8. november er blevet aflyst pga. for mange af-

bud fra aftagerrepræsentanter. Studienævnet drøftede, hvordan lignende 

undgås i fremtiden. En mulighed er at gøre det endnu tydeligere i dags-

ordenen, hvad det er for spørgsmål/emner uddannelsen gerne vil have 

aftagerpanelets respons på.   

 

3. Evaluering af undervisningen forårssemesteret 2012 

De kursusansvarlige har sammen med holdrepræsentanter udarbejdet 

opsamlinger på undervisningsevalueringerne på forårssemesteret 2012. 

Studienævnet drøftede tilbagemeldingerne.  

Kursusansvarlige for sundhed og sygdom 1 har endnu ikke afholdt møde 

med holdrepræsentanterne. Det er studienævnets forventning, at dette 

sker snarest. Det er dog et faktum, at kun meget få studerende har besva-

ret evalueringsskemaet for faget. Det blev drøftet om de studerende skul-

le bedes om at evaluerer kurset på ny. Studienævnet opfordrer kraftigt til 

at de studerende besvarer fremtidige evalueringer. Ellers mener studie-

nævnet ikke at evalueringerne giver anledning til yderligere opfølgning.  

 

4. Orientering om fælles meritpraksis på Health 

Studielederne for uddannelserne på Health har vedtaget fælles praksis 

for behandling af meritsager på tværs af uddannelserne på Health.   

 

5. Studentersager  

5.1 Ansøgning om forhåndsmerit  

Studienævnet gav afslag på ansøgning om forhåndsgodkendelse af me-

rit for fagene Strategic management and organization (5 ECTS) og Ad-

færd i organisationer (5 ECTS). 

 

5.2 Dispensationsansøgning 

Studienævnet gav afslag på ansøgning om at være 5 i en gruppe til ek-

samen i kvalitative metoder, da der ikke fandtes dokumenterede ud-

sædvanlige forhold.  

  

6. Valg af studentermedlemmer til studienævnet dette efterår 

Orientering om at valget er skudt i gang, kampagneregler og regler for 

ophængning og uddeling af materialer.  
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7. Evalueringer fra censorkorpset  

Studienævnet drøftede censorevaluering for Sundhedsfremme og fore-

byggelse og Sundhedssociologi og konstaterede, at censorerne generelt 

giver udtryk for, at de studerende faglige niveau er højt.  

 

8. Målbeskrivelser FSV-seminar, valgfag og specialer samt ud-

prøvning på kandidatuddannelsen 

Studienævnet påbegyndte drøftelsen af målbeskrivelser for FSV-

seminarer, valgfag og specialer samt udprøvningen/eksamensformer på 

kandidatuddannelsen. det blev besluttet at Niels og Eline udarbejder ud-

kast til målbeskrivelserne for FSV-seminarerne forud for næste møde, 

hvor drøftelserne fortsætter. 

 

9. Evt.  

Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.  


