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Studienævnemøde Folkesundhedsvidenskab 

 

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

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

Kamilla Wang, Studievejleder Martha Hansen, Uddannelsesrådgiver Eline 

Skjøttgaard (referent) 

Fraværende: Mette Holm Møller 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen. 

2. Orientering ved Studieleder 

3. Studieordning for Kandidatuddannelsen i 

Folkesundhedsvidenskab 

4. Behandling af ansøgninger fra studeringer fra andre 

uddannelser, der ønsker at følge fag på FSV 

5. Studentersager 

5.1 Orientering. 

5.2 Behandling af ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for 

valgfag 

5.3 Behandling af dispensationsansøgning om ekstra tid til 

eksamen. 

5.4 Behandling af ansøgninger om merit for videnskabsteori 

5.5 Dispensationsansøgninger vedr. 4 forsøg epidemiologi og 

biostatistik 

6. Næste møde 

7. Evaluering af mødet 

8. Evt. 

Der blev ikke drøftet noget under dette punkt. 

 

1. Godkendelse af dagsordenen.  

Der blev tilføjet fire punkter: 5.3. Behandling af dispensationsansøgning om 

ekstra tid til eksamen, 5.4. Behandling af ansøgninger om merit for viden-

skabsteori, 5.5. Dispensationsansøgninger vedr. 4 forsøg epidemiologi og bio-

statistik, 6. Næste møde, 7. Evaluering af mødet.  

Derefter blev dagsordenen godkendt.  
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2. Orientering ved Studieleder 

Niels orienterede om orienteringsmøde vedrørende 6. semesters valgfag 

og bachelorseminarer. Mødet vil foregå den 14. juni kl. 14. begge årgange 

er meget velkomne.  

Niels orienterede om, at der arbejdes på at sætte skillevægge op i lokaler-

ne. Håbet er, at de er på plads i løbet af sommeren.  

Niels opfordrede til, at de studerende ved uddannelsen besvarer under-

visningsevalueringerne og at de tjekker, at deres eksamenstilmeldinger er 

gået igennem.  

Der blev desuden opfordret til, at de studerende tager et ekstra USB-stik 

med til stedprøverne.  

 

3. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvi-

denskab 

Niels orienterede om det foreløbige studieordningsmateriale som blev 

udarbejdet forud for akkreditering af kandidatuddannelsen og gennem-

gik således kort bilagets indhold. Derudover orienterede han om den vi-

der proces proces frem mod en endelig studieordning.  I efteråret vil en 

nærmere gennemgang og udarbejdelse af en egentlig studieordning for 

kandidatuddannelsen finde sted. Håbet er, at studieordningen kan være 

færdig 1. januar 2013.   

 

Det er hensigten, at der i efteråret i MEDU-regi afholdes workshops om 

seminarformen for underviserne, ligesom der vil afholdes et døgnsemi-

nar for underviserne i efteråret.  

 

4. Behandling af ansøgninger fra studeringer fra andre uddan-

nelser, der ønsker at følge fag på FSV 

Studienævnet drøftede retningslinjer for at blive optaget som meritstude-

rende på enkelte fag på Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. 

Det blev besluttet, at KOT-kriteriet vedr. matematisk A-niveau skal glæ-

der for følgende fag: Introduktion til Folkesundhed, Befolkningssundhed 

og Demografi, Epidemiologi og Biostatistik, Sundhed og sygdom 1, 

Sundhed og sygdom 2, Statistik, Miljø og sundhed, Sundhedsfremme og 

forebyggelse, Sundhedsøkonomi, Offentlig forvaltning.     

Derimod findes det ikke nødvendigt med matematik A-niveau for at følge 

følgende fag: Politologisk introduktionskursus, Sundhedssociologi, Kvali-

tative metoder, Social medicin og rehabilitering, Videnskabsteori.  

 

5. Studentersager 

5.1 Orientering.  

Eline orienterede om, at der siden sidste studienævnsmøde er givet di-

spensation til forlænget tid til eksamen i Epidemiologi og Biostatistik 
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samt Sundhed og Sygdom 1. Der er givet afslag på forlænget til eksamen 

i Sundhedssociologi.  

 

5.2 Behandling af ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for valgfag. 

Studienævnet imødekom ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit 

for kurset ”International Public Health” (10 ECTS), Oslo and Akershus 

University, College of Applied Sciences til ”Valgfag” (10 ECTS) på 6. 

semester af Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. 

  

5.3 Behandling af dispensationsansøgning om ekstra tid til eksamen.  
Studienævnet imødekom dispensationsansøgning om forlænget tid til 

eksamen i Miljø og Sundhed.  

  

5.4 Behandling af ansøgninger om merit for videnskabsteori. 
Studienævnet imødekom ansøgning om merit for Videnskabsteori på 5. 

semester på baggrund af bestået Videnskabsteori på Bacheloruddannel-

sen i Statskundskab.  

Studienævnet gav afslag på ansøgning om merit for Videnskabsteori på 

baggrund af bestået ”Medicinsk filosofi og historie samt videnskabelig 

tankegang og Formidling” på Bacheloruddannelsen i Medicin, da faget 

ikke vurderes at dække faget Videnskabsteori på Bacheloruddannelsen i 

Folkesundhedsvidenskab.   

 

5.5 Dispensationsansøgninger vedr. 4 forsøg epidemiologi og biostatistik-

Studienævnet besluttede at delegere sin kompetence til afgørelse af 

eventuelle dispensationsansøgninger vedr. 4. prøveforsøg i epidemiolo-

gi og biostatistik, der måtte komme i løbet af sommeren 2012, til Niels 

Trolle Andersen. 

 

6. Næste møde 

Studienævnet besluttede at aflyse mødet den 14. juni. Næste studie-

nævnsmøde afholdes fredag den 24. august 2012 kl. 11.15-13.  

 

7. Evaluering af mødet  

Niels opfordrede til, at studienævnsmedlemmerne tilkendegav, hvis de 

havde bemærkninger til mødeformen mv. Ingen havde noget at bemær-

ke.  

 

8. Evt. 

Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.  

 


