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Møde den: 30. oktober 2013, kl. 8.15-10.  

håndbiblioteket/mødelokalet på biostatistikgangen bygning 1261 

Studienævnsmøde folkesundhedsvidenskab 

 

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

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

Christensen, Studieleder Mette Vinther Skriver 

 

Fra administrationen: Studenterstudievejleder Martha Monrad, uddannelses-

rådgivere Anette Gjelstrup Johannsen og Eline Skjøttgaard (referent).  

 

REFERAT 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Orientering ved studieleder  

Studieleder Mette Vinther Skriver orienterede om at de studerende på 4. seme-

ster på bacheloruddannelsen til foråret kommer på Black Board. Der kommer en 

folder til de studerende efter studiestart. Systemet har været testet på BSS dette 

efterår.  

 

Der har været afholdt orienteringsmøde om hhv. valgfag bacheloruddannelsen 

og bachelorseminarer samt folkesundhedsvidenskabelige seminarer og valgfag 

på kandidatuddannelsen. Begge møder forløb rigtig godt og Mette har fået fore-

spørgsler fra de studerende på mulige fremtidige kurser vedr. bl.a. projektledelse 

og kurser der giver mulighed for at indsamle egen data.  

 

Det er blevet forespurgt, hvorvidt bachelorer fra en fødevareuddannelse kan 

komme ind på kandidatuddannelsen. Uddannelsen er ikke direkte adgangsgi-

vende, men dimittenderne er velkomne til at ansøge og få uddannelsen vurderet.  

 

Der er kommet en henvendelse fra Venture Cup. De ønsker at komme og præ-

sentere deres arbejde. Det kunne fx ske i regi af fagligt udvalg. Det blev aftalt at 

Mette Møller viderebringer Venture Cups henvendelse til formand for fagligt ud-

valg Maria Sneftrup.  

 

Health ønsker at fremme de studerendes engagement i at udvikle et godt stu-

diemiljø socialt og fagligt. Derfor kan man som studerende søge om fakul-

tetsmidler til afholdelse af sociale og faglige aktiviteter for studerende på 

Health. Dette efterår er det ekstraordinært muligt at søge midler til aktiviteter 
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selvom ansøgningsfristen 1. oktober er overskredet. Det er muligt at læse me-

re om, hvordan man søger på: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/forsiden-

studieportalerne/fakultetsmidler-til-studenteraktiviteter-paa-health/  

 

3. Orientering ved studienævnsformanden 

Studienævnsformand Niels Trolle Andersen orienterede om, at studienævnet 

fremadrettet vil komme til at arbejde med at tilpasse studieordning mv. til frem-

driftsreformens bestemmelser.  

 

4. Studentersager 

4.1 Dispensationsansøgninger 

 

Sagerne blev behandlet for lukkede døre.  

 

 

4.2 Ansøgninger om forhåndsgodkendelse af merit   

Studienævnet forhåndsgodkendte følgende fag som valgfag på 6. semester på ba-

cheloruddannelsen:  

- Medicinsk Genetik, Bacheloruddannelsen i medicin Aarhus Universitet.  

- Innovation, Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi Aarhus Universitet.  

 

Studienævnet forhåndsgodkendte følgende fag som valgfrie elementer på kandi-

datuddannelsen:  

- Marginalisering og identitet i et kritisk psykologisk perspektiv, Kandidattil-

valget i psykologi Aarhus Universitet.  

- MTV-protokol og MTV-rapport, Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

Aarhus Universitet.  

- Erhvervsorienteret projektforløb.  

 

Der blev givet forhåndsgodkendelse for følgende fag som folkesundhedsviden-

skabelige seminarer:   

- U-landslære, Kandidattilvalget i biologi Aarhus Universitet.  

- Planning and Leadership in Public Health, Lund University. 

- Healthcare Governance, Ethics and Law; Economics of Healthcare; Innova-

tion and Quality Management og Patient Logistics in Healthcare, Maastricht 

University.  

-  Further Epidemiology and Statistics for Public Health og Prevention and 

Control of disease, Kings College London.    

 

5. Sommeruniversitet Health Literacy  

Studienævnet godkendte at sommerkurset Health Literacy kan godkendes som et 

valgfrit element 5 ECTS på kandidatuddannelsen. Studienævnet besluttede sam-

tidig, at studerende der har taget det folkesundhedsvidenskabelige seminar Un-

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/forsiden-studieportalerne/fakultetsmidler-til-studenteraktiviteter-paa-health/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/forsiden-studieportalerne/fakultetsmidler-til-studenteraktiviteter-paa-health/
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derstanding and applying the concept of Health literacy to pro-mote health and 

prevent and manage illness ikke kan få forhåndsgodkendt merit for sommerkur-

set.  

  

6. Evaluering af kurser forår 2013  

6.1 Evaluering af Sundhedsfremme og forebyggelse 

Studienævnet nåede ikke at drøfte punktet. Det blev aftalt at de studienævns-

medlemmer, der har kommentarer og/eller ændringsforslag skulle sende dem 

til kursusansvarlig Helle Terkildsen Maindal, da planlægningen af forårets kur-

sus pt. er i gang.  

 

6.2 Evaluering af Sundhedssociologi  

Studienævnet nåede ikke at drøfte punktet. Det blev aftalt at de studienævns-

medlemmer, der har kommentarer og/eller ændringsforslag skulle sende dem 

til kursusansvarlig Marie Østergaard Møller, da planlægningen af forårets kur-

sus pt. er i gang.  

 

7. Muligheden for erhvervsorienteret projektforløb 30 ECTS v. Vibe 

Punktet blev udsat til det er fastlagt, hvilken betydning fremdriftsreformen vil få. 

 

8. Gennemgang af bachelorstudieordningen    

Det blev aftalt at administrationen indkalder forslag til evt. ændringer i studie-

ordningen for bacheloruddannelsen hos de kursusansvarlige.  

 

9. Orientering om valg til studienævnet  

Der er valg til studentermedlemmerne i studienævnet. Kandidatlisterne kan ind-

leveres i perioden 25. oktober 2013 kl. 9.00 til den 8. november 2013 kl. 12.00. 

Man kan sende dem som en pdf-fil til valgsekretariatet eller aflevere dem "in 

person" på Jens Baggesens Vej 51-53, 8200 Aarhus N. Læs mere om valget på 

http://www.au.dk/om/organisation/valg/. 

 

10. Evt.  

Eline Skjøttgaard mindede studienævnets medlemmer om at melde sig til konfe-

rencen med aftagerpanelerne fredag den 29. november.  

 

Midtvejsevalueringer af kurserne blev drøftet kort. Det blev aftalt at punktet ta-

ges op på næste møde.  

http://www.au.dk/om/organisation/valg/

