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Møde den: 13. juni 2013, kl. 14.15-16.00 

Håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Studieleder Niels Trolle Andersen, Marie Østergaard Møller, Vibe 

Bolvig Hyldgård, Mette Møller, uddannelsesrådgivere Jeppe Norskov Stokholm 

(punkt 2) og Eline Skjøttgaard. 

 

Fraværende: Helle Terkildsen Maindal, Jakob Bønløkke, Mads Filtenborg 

Christensen, studenterstudievejledere Ulrik Martensen og Martha Monrad. 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev afgjort.  

 

2. Studentersager  

2.1 Angående ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for enten Folkesund-

hedsvidenskabelige Seminarer (minimum 30 ECTS) eller Valgfrie elementer 

(maksimum 30 ECTS) 

 

Studienævnet forhåndsgodkendt meritansøgning, således at Journalistisk meto-

de 1 (10 ECTS) og Journalistisk metode 2 (20 ECTS), kandidatuddannelsen i 

journalistik, kan erstatte 10 og 20 ECTS valgfrie elementer på kandidatuddan-

nelsen i folkesundhedsvidenskab.  

 

2.2 Orientering 

Der er indskrevet to gæstefagsstuderende på socialmedicin og rehabilitering i ef-

terårssemesteret 2013.  

   

3. Orientering ved studieleder 

Niels orienterede om, at uddannelsen havde afhold reception i forbindelse med 

at 6. semester havde afleveret bacheloropgave. Det var en fint begivenhed og det 

er håbet, at det kan gøres til en tradition.  

 

4. Genoptagelse af drøftelse vedr. progressionsregler på kandidatud-

dannelsen 

I forbindelse med vedtagelsen af studieordningen for kandidatuddannelsen be-

sluttede studienævnet at indsætte en progressionsregel mellem de to obligatori-

ske fag og FSV-seminarene. Det fremgår med andre ord af studieordningen, at 

”Tilmelding til eksamen i folkesundhedsvidenskabelige seminarer forudsætter, 

at den studerende har bestået de obligatoriske fag på 1. semester (Komplekse 

interventioner i folkesundhed samt Sundhedspædagogik og kommunikation 

(progressionskrav))”.   
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Studieleder havde indstillet af studienævnet genoptog drøftelsen af reglens rele-

vans med henblik på at afgøre om den skal opretholdes.  

 

Studienævnet besluttede, at ændre studieordningen således, at progressionsreg-

len mellem sundhedspædagogik og kommunikation samt FSV-seminarerne fjer-

nes. Derimod opretholdes progressionsreglen mellem Komplekse interventioner 

i folkesundhed samt FSV-seminarerne, da Komplekse interventioner er et kon-

stituerende fag på kandidatuddannelsen, ligesom det danner basis for FSV-

seminarerne, der dermed vil bygge videre på elementer fra det obligatoriske fag.  

 

Studienævnet besluttede desuden at indføje en regel vedr. holdsætning på de ob-

ligatoriske fag, som går at studerende der følger fagene i den i studieordningen 

fastlagte rækkefølge har førsteret til holdsætning, hvis der er flere tilmeldte end 

pladser på de obligatoriske fag.  

 

Med andre ord ændres reglen til: ”Semesterrækkefølge og holdsætning: Tilmel-

ding til eksamen i folkesundhedsvidenskabelige seminarer forudsætter, at den 

studerende har bestået Komplekse interventioner i folkesundhed (1. semester) 

(progressionskrav). I forhold til holdsætning på de obligatoriske fag (Komplek-

se interventioner i folkesundhed samt Sundhedspædagogik og kommunikation) 

gælder, at hvis der er flere tilmeldte end pladser, har studerende, der følger den 

i studieordningen fastlagte rækkefølge, førsteret til pladserne.” 

 

5. Evaluering af Offentlig forvaltning efterår 2012 

Studienævnet drøftede evalueringen af offentlig forvaltning efteråret 2012 med 

henblik på at vurdere om der er behov for yderligere tiltag. 

Det er nævnt i evalueringen at kursets målbeskrivelser med fordel kan gøre mere 

konkrete. Det er studienævnets hensigt at gennemgå bachelorstudieordningen i 

efteråret i forhold til at vurdere nødvendigheden af eventuelle ændringer. I den 

forbindelse holdes inputtet in mente.  

 

 

6. Retningslinjer for erhvervsorienteret projektforløb  

Der er pt. et arbejde i gang med at få uddybet bestemmelserne i studieordningen 

vedr. krav til det erhvervsorienterede projektforløb i forhold til at kunne lægge 

information på studieguiden. Samtidig er der ved blive defineret, hvad der for-

ventes af de interne vejledere i forbindelse med forløbet. Bilagene er på udkast-

niveau og skal drøftes på et møde mellem studieleder, praktikkoordinator Loni 

Ledderer og studieadministrationen fredag den 14. juni. Studienævnet kom med 

enkelte kommentarer, som inkluderes i oplæggene.  

 

7. Evt.  
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Dato for første møde efter sommerferien blev drøftet. Det skal ligge i midten eller 

slutningen af august. Eline forsøger at koordinere og melder en dato ud. Det er 

forventningen at møderne i efteråret vil komme til at ligge onsdag fra 8.15-10.  

 


