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Møde den: 27. november 2014, kl. 8.30-10.00 
Bygning 1261, lokale 118 
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, Eva Aakjær, Mie Koch, uddannelsesrådgivere Anette 
Glintborg Rasmussen og Jeppe Norskov Stokholm (referent).   
 
Fraværende: Vibe Bolvig Hyldgaard (afbud), Anne Sofie Lynnerup (afbud), Ulrika 
Enemark (afbud) 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsordenen og referat 

Referatet fra studienævnsmødet den 30. oktober blev godkendt.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Bilag: Referat 30.10.14 

 
2. Orientering v. studieleder og studienævnsformand 

Niels Trolle Andersen orienterede om, at der er fredsvalg til valget til studienæv-
net blandt VIP’erne til studienævnet, mens der er valg blandt de studerende. 
 
Niels Trolle Andersen orienterede om, at man i Studielederforum har drøftet, 
hvorledes reglerne vedrørende specialet skal fortolkes, når fremdriftsreformen 
implementeres.  
Pr. 1. september 2015 skal alle studerende tilmeldes 30 nye ECTS pr. semester. 
Denne regel konflikter med bestemmelsen om, at specialet skal afslutte uddan-
nelsen, når den studerende ikke har bestået alle prøver forud for specialet. 
 
Studielederforum har i den forbindelse drøftet, hvorvidt man finder mulighed 
for: 
• at der kan byttes rundt på rækkefølge, altså at der kan gives dispensation til, 

at specialet ikke afslutter uddannelsen 
• at de ikke beståede aktiviteter kan fuldføres i specialeperioden 
• at der dispenseres for tilmeldingskravet, på trods af at der ikke er tale om 

usædvanlige forhold, i det den faglige sammenhæng ift.  specialets afvikling 
fordrer, at alle forudgående prøver er fuldført. 

 
Man vil i Studielederforum fortsætte drøftelserne. Niels Trolle Andersen gjorde i 
den forbindelse opmærksom på, at det vil være et studienævnsanliggende at til-
dele eventuelle dispensationer, ligesom man i Studielederforum er opmærksom 
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på, at der vil være uddannelsesspecifikke udfordringer, som alene studienævne-
ne kan tage stilling til.  
Studienævnet vil blive orienteret, når der er nyt fra Studielederforum herom. 
 
Mette Vinther Skriver orienterede om, at der potentielt er 16 studerende, der kan 
skrive speciale i foråret 2015. Der er tilmeldingsfrist den 15. januar. 
 
Mette Vinther Skriver orienterede om, at følgende folkesundhedsvidenskabelige 
seminarer og valgfrie elementer afvikles i foråret 2015 på kandidatuddannelsen: 
• Eksperimenter i samfundsvidenskaberne 
• Evaluering og kvalitativ metode 
• Screening in public Health 
• Sundhedsfremme og paternalisme 
• Health literacy 

 
3. Sager 
 
3.1 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

Anette Glintborg Rasmussen orienterede om de administrative afgørelser, der 
har været siden sidste møde i studienævnet. 
 

3.2 Sager til behandling: 
Bilag:  1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for gæstefag på  

 AU 
Afvist 

  
2. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit for gæstefag uden 
for AU  
 
Godkendt 
 
3. Ansøgning om godkendelse af tilmelding til erhvervsorienteret 
projektforløb 
 
Godkendt 
 
4. Ansøgning om dispensation til ekstra tid til eksamen i Sundheds-
pædagogik og kommunikation 
 
Afvist 
 
5. Ansøgning om dispensation til ekstra tid til eksamen i Socialmedi-
cin og rehabilitering 
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Afvist 
 
6. Ansøgning om dispensation til ekstra tid til eksamen i Offentlig 
forvaltning 
 
Godkendt. Den studerende får tildelt 24 timer ekstra. 
 
7. Ansøgning om dispensation fra reglen vedr. gruppestørrelse ifm. 
eksamen i Befolkningssundhed og demografi 
 
Afvist 
 

4. AUs kvalitetspolitik 
Studieleder Mette Vinther Skriver, studienævnsformand Niels Trolle Andersen 
og studienævnets næstformand Eva Aakjær har udarbejdet et forslag til en tilba-
gemelding til fakultetsledelsen, som studienævnet drøftede.  
 
Oplægget blev godkendt med enkelte tilføjelser, og det vil blive sendt til fakul-
tetsledelsen med henblik viderebehandling. 
 
Bilag:  Forslag til tilbagemelding til fakultetsledelsen 
  Indikatorer som skal fastlægges - Folkesundhedsvidenskab 

 
5. Undervisningsevaluering 

 
Forslag til spørgeramme ved evaluering af kurser på FSV 
Studieleder Mette Vinther Skriver, studienævnets næstformand Eva Aakjær og 
studienævnsmedlem Anne Sofie Lynnerup har udarbejdet et forslag til en spør-
geramme, som studienævnet drøftede. 
 
Forslaget blev godkendt med enkelte justeringer, og det vil blive sendt til MEDU 
med henblik implementering via Blackboard. 
 
Bilag:  Forslag til SN om FSV spørgeramme 
  Health evaluering - Eventuelle basisspørgsmål 
 
Evaluering af Epidemiologi og biostatistik 
Bilag: Evaluering_ Epidemiologi og biostatistik _2014_SN 
   

6. Godkendelse af kurser 
Forslaget til revisionen af beskrivelsen af kurset Kvalitative metoder på bache-
loruddannelsen blev godkendt. Revisionen af kursusbeskrivelsen vil få virkning 
fra E15 
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Bilag:  KVALITATIVE METODER_3 SEM_DA_NY 
  Følgeskrivelse til kursuskataloget 
 

7. Vedr. medinddragelse af studerende på Health 
På Health har fakultetsledelsen som en del af beslutningerne i forlængelse af 
problemanalysen besluttet, at studerende kan inddrages mere i de beslutnings-
processer, der har betydning for dem. Fakultetsledelsen ønsker, at studienævnet 
kommer med forslag til, hvorledes denne medinddragelse kan ske. 
 
Studienævnet finder, at de initiativer, der allerede er iværksat er fyldestgørende. 
Dekanen har således taget initiativ til, at en eller flere repræsentanter blandt de 
studerende via en invitation til studienævnets næstformand deltager i 1-2 samta-
ler med dekanen. Samtalen har fokus på blandt andet studiemiljø og uddannel-
seskvalitet. Repræsentanterne fra de studerende har mulighed for at tage andre 
emner op. 
 
Bilag:  Inddragelse af studerende og ph.d.-studerende 

 
8. Evt. 
 
Næste møde 
Det er foreslået, at mødet den 18. december flyttes til den 11. december, kl. 8.30 – 
10.00. 
Foslaget blev godkendt. 
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