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Møde den: 25. september 2013  

håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Studieleder Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen Maindal, Jakob Bøn-

løkke, Marie Østergaard Møller, Mette Møller, Vibe Bolvig Hyldgård, Mads Filtenborg 

Christensen, Mette Vinther Skriver, uddannelsesrådgiver Eline Skjøttgaard (referent). 

  

Fraværende: studenterstudievejledere Martha Monrad og Ulrik Martensen  

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 Dagsordenen blev godkendt.  

  

2. Orientering ved studieleder 

Det blev aftalt at punktet fremadrettet deles op i to: 1. orientering ved studieleder 

og 2. orientering ved studienævnsformanden.  

 

Niels Trolle Andersen orienterede om, at han deltager i en arbejdsgruppe, der er 

nedsat for at bedømme de konkurrenceforslag vedr. implementering af digital 

eksamen, som universitet har fået. Det er umiddelbart forventningen at indførel-

sen af digital eksamen ikke vil medføre store ændringer for de studerende på fol-

kesundhedsvidenskab, da de allerede afleverer de fleste opgaver elektronisk.  

 

Niels orienterede om, at det er forhåbningen, at det nye Learning Management 

System (LMS) Black Board vil kunne implementeres på kandidatuddannelsen i 

foråret.  

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at hun inden for den nærmeste fremtid 

afholder opsamling/evalueringsmøde med underviserne på BA-seminarerne 

vedr. undervisningen forår 2013 og med henblik på forberedelsen af undervis-

ningen forår 2014.  

Mette arbejder på at fastsætte en dato for præsentation af forårets fag for de stu-

derende. Der bliver et møde for hhv. bachelorseminarer og valgfag på 6. seme-

ster samt FSV-seminarer og valgfag på kandidaten. Møderne kommer til at ligge 

ultimo oktober.  

 

Det blev i forlængelse heraf kort drøftet, hvorvidt uddannelsen fremadrettet øn-

sker at bibeholde denne form for præsentationsrunder. Umiddelbart var svaret 
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ja, men det forventes blot at underviserne mundtligt præsenterer kursusbeskri-

velsen og svarer på spørgsmål fra de studerende.   

 

3. Kursusudbud forår 2014 

Studienævnet drøftede kursusudbud foråret 2014 for valgfag på bacheloruddan-

nelsen, bachelorseminar, valgfag på kandidatuddannelsen og FSV-seminarer. 

Studienævnet havde kommentarer til flere af kurserne. Eline Skjøttgaard videre-

formidler kommentarerne til kursusansvarlige og vender rettelser med Niels 

Trolle Andersen og Mette Vinter Skriver inden kurserne offentliggøres. Øvrige 

kurser blev godkendt.  

 

Uddannelsen udbyder følgende fag i foråret 2014:  

 

Valgfag 6. semester bacheloruddannelsen:  

 Global sundhed, civilsamfundsstøtte og bæredygtig udvikling 

 Sundhedsantropologi 

 

Bachelorseminar:  

 Fra symptom til funktionel lidelse  

 Sygefravær og arbejdsrettet rehabilitering 

 Grænser for statsligt formynderi  

 

Folkesundhedsvidenskabelige seminarer:  

 Brug og misbrug af præstationsindikatorer i sundhedsvæsnet 

 Ernæringsepidemiologi 

 Understanding and applying the concept of Health literacy to promote health and 

prevent and manage illness 

 Anvendt sundhedsøkonomi 

 Public management: Offentlige og private forskelle 

 Professioners magt og status 

 

Valgfag kandidatuddannelsen: 

 Evaluering og kvalitativ metode 

  

Alle kursusbeskrivelser er tilgængelige i kursuskataloget: 

http://kursuskatalog.au.dk/   

 

4. Studentersager  

4.1 Ansøgning om merit for valgfaget Etik.  

Studienævnet imødekom ansøgningen. Der blev givet merit for faget Etik til 

valgfaget på 6. semester.  

 

4.2 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for valgfag og bachelorprojekt 

http://kursuskatalog.au.dk/
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Studienævnet imødekom ansøgningen. Der blev givet forhåndsmerit for inter-

national sundhed Københavns Universitet til valgfaget på 6. semester og for 

bachelorprojekt Københavns Universitet til bachelorseminaret.  

 

4.3 Orientering 

Der er indskrevet to gæstefagsstuderende på sundhedspædagogik og kommuni-

kation E13 

Der er indskrevet en gæstefagsstuderende på socialmedicin og rehabilitering 

E13.  

Der er givet forhåndsmerit for kurset Competition and Health Care Markets.  

 

5. Tildelingskriterier seminarer på kandidatuddannelsen 

Studieleder arbejder på tildelingskriterier for FSV-seminar og valgfag. Det til-

stræbes, at flest muligt studerende får deres første prioritet. Studienævnet ved-

tog, at der skal være minimum 8 deltagere på et seminar for at det udbydes.  

 

6. 4+4-ordningen 

Studerende der optages på 4+4-ordningen skal som øvrige studerende leve op til 

bestemmelserne i kandidatstudieordningen. De studerende kan således blot 

skrive speciale som det er beskrevet i studieordningen. Imidlertid fremgår det af 

studieordningen for kandidatuddannelsen, at: ”For studerende på 4+4-

ordningen kan specialet have en anden karakter og omfang end ovenstående, 

dog under hensyntagen til opfyldelse af den gældende kvalifikationsbeskrivelse.” 

Studerende på 4+4-ordningen kan således vælge at lave plan for alternativt spe-

ciale. Planen skal godkendes af studienævnet.  

 

7. Kommende justeringer af bachelorstudieordningen  

I efteråret skal foretages et eftersyn af bachelorstudieordningen. Kursusansvarli-

ge inddrages i processen i forhold til evt. ønsker til præciseringer og ændringer.  

 

8. Evt.  

Der blev ikke drøftet noget under dette punkt.  

 


