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Møde den: torsdag 22. august 2013, kl. 13-15.  

håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde folkesundhedsvidenskab 

 

 

Deltagere: Studieleder Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen Maindal, Ja-

kob Bønløkke, Marie Østergaard Møller, Mette Vinther Skriver, studenterstu-

dievejledere Martha Monrad og Ulrik Martensen, uddannelsesrådgivere Jeppe 

Norskov Stokholm (pkt. 1-3) og Eline Skjøttgaard (referent). 

 

Fraværende: Vibe Bolvig Hyldgård, Mads Filtenborg Christensen og Mette 

Møller.  

REFERAT 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

2. Orientering ved studieleder  

Der er pt. 51, der har takket ja til optagelse på bacheloruddannelsen. De reste-

rende 4 pladser vil bliver tilbudt til personer på standby-listen.  

38 har takket ja til plads på kandidatuddannelsen.  

 

Der har været afholdt international konference i epidemiologi. Her deltog Mette 

Lise Kronborg og Signe Timm, der denne sommer har færdiggjort bachelorud-

dannelsen med hver en poster. Mette Lise blev valgt som en af tre Editor’s Choi-

ce.    

 

Niels Trolle Andersen skal deltage i en arbejdsgruppe vedr. digital eksamen.  

  

3. Studentersager  

3.1 Ansøgning om overflytning fra SDU 

Studienævnet var blevet bedt om at komme med en faglig udtalelse til universi-

tetet i sagen. Studienævnet udtalte, at på baggrund af den fremsendte ansøg-

ning og det bilagte materiale (studieudskrift, studieordning for Bachelorud-

dannelsen i Folkesundhedsvidenskab SDU 2012 og studieordning for Bache-

loruddannelse i Folkesundhedsvidenskab AU 2010) finder det ikke, at ansøger 

har bestået, hvad der svaret til første år af Bacheloruddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab på Aarhus Universitet. 

 

3.2 Orientering 

- Der er indskrevet to gæstefagsstuderende på kurset Sundhedspædagogik og 

kommunikation E13.  
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- Der er givet afslag på ansøgning om gæstefagsindskrivning på kurset Kom-

plekse interventioner i folkesundhed.  

 

 

4. Aftagerpanel  

Studienævnet hilser det velkomment, at der arbejdes på at udpege et nyt aftager-

panel for uddannelsen. Studienævnet har som sådan været tilfreds med sam-

mensætningen af/ den relativt brede profilen for det nuværende aftagerpanel. 

Den enkelte gang det er lykkedes at samle medlemmer til drøftelse af studieord-

ninger mv. kom panelet med kvalificerede og brugbare indspil. Det har imidler-

tid været vanskeligt at samle aftagerpanelet siden. Studienævnet tilskriver til dels 

dette paneldeltagernes travle kalender og en evt. manglende mulighed/lyst til at 

prioritere netop møderne i aftagerpanelet. Studienævnet drøftede derfor om det 

fremadrettet vil være muligt at arbejde med en model, hvor en repræsentant ud-

peges og at vedkommende i sit eventuelle fravær udpeger en fast suppleant. Det 

er studienævnets umiddelbare tanke, at suppleanten er beskæftiget på et lavere 

niveau i organisationen og at vedkommende vil sidde tættere på den egentlige 

ansættelse af nye dimittender fra uddannelsen. Suppleanten vil derfor også vide, 

hvad der efterspørges af kompetencer mv. hos den nyuddannede kandidat i fol-

kesundhedsvidenskab. Studieadministrationen vil bringe synspunkterne videre 

til prodekanen for uddannelse.  

Det blev på mødet aftalt, at studienævnets medlemmer kommer med konkrete 

forslag til aftagerpanelsmedlemmer til Niels Trolle samt at Niels spørger Søren 

Kjærgaard og Claus Vinther om de har forslag til kandidater.    

 

5. Efterårets møderække   

Studienævnet fastsatte datoer for efterårets møderække. Møderne afholdes kl. 

8.15-10.00 på følgende onsdage:  

25. september 

30. oktober  

27. november  

18. december 

 

6. Kursusbeskrivelser obligatoriske kurser E13 

Studienævnet godkendte kursusbeskrivelsen for komplekse interventioner i fol-

kesundhed. Studienævnet havde enkelte bemærkninger til kursusbeskrivelsen 

for sundhedspædagogik og kommunikation som ønskes rettet inden kurset kan 

offentliggøres. Eline Skjøttgaard bringer studienævnets kommentarer videre til 

kursusansvarlig med henblik på at få det sidste på plads.  

 

7. Erhvervsorienterede projektforløb 

I forbindelse med udrulningen af det erhvervsorientrede projektforløb er der ud-

arbejdet tre notater, som hver især har til hensigt at informere om forløbet til 

hhv. de studerende, underviserne samt evt. praktikpladser. Studienævnet havde 
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enkelte rettelser til dokumenterne, som når rettelserne er tilføjet er klar til 

mangfoldiggørelse.  

 

8. Tidspunkter for indgåelse af specialekontrakt 

Studienævnet vedtog nedenstående model for at indgå specialekontrakter, afle-

vere og forsvare specialer.  

 

Periode   Kontrakt Aflevering Mundtlig 

1 20. december 1. juni ca. 20-30. juni 

2 20. februar  1. august  ca. 20-31. august 

3 20. juni  1. december  ca. 20-23. decem-

ber  

4 20. august   1. februar  ca. 20-28. februar 

 

 

9. Evaluering af epicenter  

Studienævnet konstaterede, at epicenteret fungerer rigtig godt og at de stude-

rende er glade for tilbuddet, men ønsker flere undervisere. Studienævnet ønsker 

at bibeholde tilbuddet og indstiller dette til institutleder.  

 

10. Indstilling af ny studieleder  

Niels Trolle Andersen ønsker at fratræde som studieleder.  

Studienævnet indstillede til dekanen at Mette Vinther Skriver udpeges som ny 

studieleder for bachelor og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab fra 1. 

oktober 2013.  

 

11. Evt.  

Studenterstudievejlederne orienterede om, at studiestarten på bacheloruddan-

nelsen er godt i gang samt at de pt. er ved at planlægge studiestarten på kandi-

datuddannelsen.  

 


