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Møde den 26. september 2012, kl. 8.15-10. 

Håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen Maindal, Jakob Bønløkke, 

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

Kamilla Risinge Wang, Mette Holm Mølle, studenterstudievejleder Martha 

Monrad, uddannelsesrådgiver Eline Skjøttgaard (referent).    

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering ved studieleder 

3. Adgangskrav og kompetenceprofil kandidatuddannelsen 

i folkesundhedsvidenskab 

4. Kandidatuddannelsens struktur 

5. Endelig godkendelse af valgfag og bachelorseminar F2012 

6. Fastlæggelse af minimum og maksimum antal deltagere 

på valgfag og bachelorseminar 

7. Procedure for tildeling af valgfag og bachelorseminar 

8. Studentersager 

9. Evaluering af undervisning forår 2012 

10. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt   

 

2. Orientering ved studieleder 

Niels Trolle Andersen orienterede om, at han og Helle Terkildsen Main-

dal den 24.-25. september har været til Folkesundhedsvidenskabelige 

dage. Her har de blandt andet talt med mulige aftagere. I forlængelse her 

af kan det være en ide, at de studerende tager initiativ til en form for pr. 

af uddannelsen og de studerende overfor erhvervslivet. Hensigten her-

med er, at arbejdsgivere i højere grad bliver klar over, hvad det er en fol-
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kesundhedsvidenskabsstuderende kan tilbyde fx i forbindelse med opslag 

og besættelse af studentermedhjælperjobs.  

 

3. Adgangskrav og kompetenceprofil kandidatuddannelsen i fol-

kesundhedsvidenskab 

På dette møde blev adgangskrav og kompetenceprofil for kandidatud-

dannelsen i folkesundhedsvidenskab igen drøftet. Det blev besluttet at 

foretage et par præciseringer i forhold til de emner indenfor hvilke ansø-

gere med et andet adgangsgrundlag end en bacheloruddannelse i folke-

sundhedsvidenskab skal supplere for at kunne optages på uddannelsen. 

Samtidig blev der foretaget præciseringer i kompetenceprofilen.  

 

4. Kandidatuddannelsens struktur  

Studienævnet drøftede kandidatuddannelsens struktur. Der arbejdes vi-

dere med den struktur, der er skitseret på side 5 af ”Udkast til studieord-

ning. Kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universi-

tet”. 

 

5. Endelig godkendelse af valgfag og bachelorseminar F2012 

Niels Trolle Andersen redegjorde kort for rammen og indholdet af valg-

faget og bachelorfaget. 

  

Studienævnet godkendte kursusbeskrivelserne for bachelorfagene Fra 

symptom til funktionel lidelse og Sygefravær og arbejdsrettet rehabilite-

ring samt kursusbeskrivelserne for valgfagene Global sundhed, civilsam-

fundsstøtte og bæredygtig udvikling.   

 

Studienævnet vedtog dog enkelte ændringer til kursusbeskrivelsen for 

Sundhedsantropologi. Disse vil blive meddelt den kursusansvarlige og 

rettet til inden kursusbeskrivelsen offentliggøres.  

 

6. Fastlæggelse af minimum og maksimum antal deltagere på 

valgfag og bachelorseminar 

Studienævnet valgte at fastlægge maksimum for, hvor mange studerende, 

der kan følge et givet valgfag/bachelorseminar samt at der skal være en 

nedre grænse for hvor få studerende, der skal følge et fag.  

Således besluttede studienævnet at maksimalt 20 studerende kan følge et 

fag og at minimum 8 studerende skal følge et fag.  

 

Samtidig besluttede studienævnet at sidste frist for at få godkendt vejle-

der for studerende, der ønsker at skrive bacheloropgaven i foråret 2013 

uden at følge et bachelorseminar, er 15. januar 2013. 
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7. Procedure for tildeling af valgfag og bachelorseminar  

Studienævnet vedtog følgende procedure for tildeling af valgfag og bache-

lorseminar, hvis flere studerende end det maksimale antal ønsker at følge 

et givet fag:  

 

 Når de studerende tilmelder sig undervisningen i hhv. valgfaget og 

bachelorseminaret skal de prioritere samtlige udbud. 

 Valgfag: Hvis flere studerende end det fastsatte maksimum ønsker et 

givet fag vil fagfordelingen ske ved lodtrækning. 

 Bachelorseminar: Hvis flere studerende end det fastsatte maksimum 

ønsker et givet fag vil fagfordelingen ske ved lodtrækning ud fra et kri-

terium om, at færrest mulige studerende får tildelt deres sidste priori-

tet og at flest mulige således får tildelt deres første eller anden priori-

tet.  

 

8. Studentersager 

Studienævnet behandlede en række ansøgninger om merit for valgfaget 

på 6. semester. I den forbindelse blev der givet merit for fagene Politisk 

teori og idehistorie, Makroøkonomi, matematik og statistik samt Natio-

naløkonomi. Der blev givet afslag på merit for fagene Mirkoøkonomi 

samt Organisation.  
 

9. Evaluering af undervisning forår 2012 

Punktet blev udsat til næste studienævnsmøde.  

 

10. Evt.  

Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.  

 


