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Møde den: 11. december 2014, kl. 8.30-10.00 
Bygning 1264, lokale 220 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Lars Thorup Lar-
sen, Helle Terkildsen Maindal, Anne Sofie Lynnerup, studenterstudievejleder Martha 
Monrad/Nanna Husted Jensen, Ulrika Enemark, Eva Aakjær, Mie Koch, Vibe Bolvig 
Hyldgaard og Anne Sofie Lynnerup. 
Uddannelsesrådgivere Anette Glintborg Rasmussen og Jeppe Norskov Stokholm (refe-
rent).   
 
Fraværende:  

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordnen blev godkendt. Studienævnet godkendte tillige, at de i alt ekstra 6 
indkomne sager blev behandlet under punkt 3. 

 
2. Orientering v. studieleder og studienævnsformand 

Niels Trolle Andersen orienterede om, at har været afholdt møde i Studielderfo-
rum, hvor primært implementeringen af fremdriftsreformen blev drøftet. Stu-
dienævnet vil løbende blive holdt orienteret, når der foreligger nyt fra Studiele-
derforum vedr. dette. 

 
3. Sager 
 
3.1 Behandlede sager siden sidst møde i studienævnet 

Anette Glintborg Rasmussen orienterede kort om de sager, der er afgjort admi-
nistrativt siden sidste møde i studienævnet. 
 

3.2 Sager til behandling: 
 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit af gæstefag uden for AU 
Bilag:  Pkt 3_sag 1 
Kursus 1 og 3 blev godkendt. Kursus 2 blev ikke godkendt. 
 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for gæstefag på AU 
Bilag:  Pkt 3_sag 2 
Godkendt 
 
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit af gæstefag for Summerschool S15 
Bilag:  Pkt 3_sag 3 
Godkendt som et 10 ECTS valgfrit element. 
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Ansøgning om dispensation til ekstra tid til eksamen i Sundhed og Sygdom 2 
Bilag:  Pkt 3_sag 4 
Godkendt ifølge de vedtagne retningslinjer for ekstra tid til stedprøver, således 
at den studerende tildeles 10 minutter ekstra pr. time, dvs. i alt 30 minutter. 
 
 
Ansøgning om dispensation til at gå til sygeeksamen i Introduktion til folke-
sundhed med samme rapport som blev skrevet i gruppen 
Bilag:  Pkt 3_sag 5 
Afvist 
 
Ansøgning om godkendelse af tilmelding til erhvervsorienteret projektforløb 
Bilag:  Pkt 3_sag 6 
Godkendt 
 
Ansøgning om godkendelse af tilmelding til erhvervsorienteret projektforløb 
Bilag:  Pkt 3_sag 7 
Godkendt 
 
Ansøgning om godkendelse af tilmelding til erhvervsorienteret projektforløb 
Bilag:  Pkt 3_sag 8 
Godkendt 
 
Ansøgning om godkendelse af tilmelding til erhvervsorienteret projektforløb 
Bilag:  Pkt 3_sag 9 
Godkendt 
 
Ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår 
Bilag:  Pkt 3_sag 10 
Studienævnet besluttede, at der skulle gives afslag til ansøgningen om at få ad-
gang til brug af en online ordbog under eksamen. Afslaget blev givet, da studie-
nævnet mente, at der vil ske en ændring af prøvens niveau ved en imødekom-
melse. 
Studienævnet besluttede tillige, at der skulle gives afslag til ansøgningen om 
tildeling af ekstra tid til eksamen, da der ikke forelå dokumentation for omfan-
get af den studerendes problemer. 
 
Ansøgning om godkendelse af tilmelding til erhvervsorienteret projektforløb 
samt godkendelse af tilmelding til selvstændig opgave 
Bilag:  Pkt 3_sag 11 
Godkendt 

 
4. Evt. 
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Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at studienævnet har mulighed for at 
indstille en eller flere kandidater til hhv. Aarhus Universitets pædagogiske hæ-
derspris 2015 og Dronning Margrethes den IIs rejselegat til studerende 2015. 
Eventuelle forslag til både Aarhus Universitets pædagogiske hæderspris 2015 og 
Dronning Margrethes den IIs rejselegat til studerende skal sammen med ind-
stillingen fremsendes til Jeppe Norskov Stokholm senest den 23. januar, 2015. 
 

Næste møde 
Torsdag den 29. januar, kl. 8.30. 
Jeppe Norskov Stokholm sørge for, at de nye medlemmer af studienævnet bliver invi-
teret. 
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