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Møde den: 16. januar 2013 

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, Uddannelses-

rådgiver Eline Skjøttgaard 

Fraværende: Mikala Josefine Poulsen, Kamilla Risinge Wang, Mette Holm 

Møller, studenterstudievejleder Martha Monrad/Ulrik Martensen,  

REFERAT 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt  

 

2. Orientering ved Studieleder 

Niels Trolle Andersen orienterede om, at planen for bachelorseminarerne er ved 

at være klar. Der holdes introduktionsdag den 31. januar , hvor Merete Bjerrum 

og Niels Trolle Andersen vil holde oplæg. Ligeledes vil der kommen en kandidat i 

folkesundhedsvidenskab, som vil fortælle om evidensbaseret litteratur og littera-

tursøgning. 

Der arbejdes på en løsning, hvor deltagere i bachelorseminarerne kan få mulig-

hed for at få adgang til data.  

Der arbejdes på formen og indholdet af FSV-seminarer til kandidatuddannelsen.  

Der vil blive afholdt et informationsmøde vedr. kandidatuddannelsen i løbet af 

marts.  

   

3. Orientering om studentersager 

- Tre studerende har administrativt fået forhåndsgodkendt merit for valgfaget 

på 6. semester på bacheloruddannelsen for kurset:  International Public 

Health (10 ECTS), Oslo and Akershus University, College of Applied Science. 

- Tre studerende har administrativt fået forhåndsgodkendt merit for valgfaget 

på 6. semester på bacheloruddannelsen for kurset: Demography, Gender and 

Reproductive Health (10 ECTS), The International Institute for Population 

Science (IIPS), Mumbai, India (I samarbejde med The Nordic Centre in India 

(NCI)). 

- En studerende har fået godkendt at vedkommende kan skrive bacheloropga-

ven på engelsk.  

- Der er indskrevet en gæstefagsstuderende på kurserne epidemiologi og bio-

statistik samt statistik. 
- Der er indskrevet en gæstefagsstuderende på kurset Sundhedsantropologi 
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- En studerende har fået dispensation til særlige prøvevilkår ved eksamen i 
sundhed og sygdom 2 grundet dysleksi. Samme studerende har fået afslag på 
særlige prøvevilkår ved eksamen i socialmedicin og rehabilitering.  

- En studerende har fået dispensation til særlige prøvevilkår ved eksamen i po-
litologisk introduktionskursus grundet dysleksi.  

 

4. Evaluering af Sundhed og Sygdom 

Studienævnet drøftede evalueringen for Sundhed og Sygdom og vurdere, at den 

ikke gav anledning til yderligere tiltag. Studienævnet bifalder tiltaget med en vej-

ledning til underviserne for at sikre en større sammenhæng undervisningsforlø-

bet igennem.  

 

5. Ændring af Bachelorstudieordningen  

Studienævnet vedtog at tilføje følgende i bemærkningerne til eksamensformen 

for bacheloropgaven i Studieordningen for Bacheloruddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab:  

 

”Desuden kan dokumentation for dataindsamling, databehandling og statistiske 

analyser vedlægges. Dokumentation for dataindsamling, databehandling og sta-

tistiske analyser indgår ikke i bacheloropgavens omfang.” 

 

6. Kandidatstudieordning 

Studienævnet besluttede, at studieordningen er klar til at blive sendt i høring hos 

relevante aktører, herunder censorformandsskabet samt aftagerpanelet.  

 

7. Evt.  

Niels Trolle Andersen takkede afgående studentermedlemmer af studienævnet 

for samarbejdet det seneste år.  

 


