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Møde den: 28. august 2014, 8.30-10. 

Bygning 1261, lokale 118 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen 

Maindal, Anne Sofie Lynnerup, Eva Aakjær, Mie Koch og studenterstudievejleder Mar-

tha Monrad 

Uddannelsesrådgivere Anette Gjelstrup Johannsen og Jeppe Norskov Stokholm (refe-

rent).   

 

Fraværende: Lars Thorup Larsen (afbud), Vibe Bolvig Hyldgaard (afbud) og Ulrika 

Enemark (afbud) 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Valg af næstformand 

Næstformanden skal jf. studienævnets forretningsorden vælges blandt den stu-

derende. 

Eva Aakjær blev valgt som næstformand. 

 

Jeppe Norskov sørger for, at valgsekretariat på Aarhus Universitet bliver infor-

meret om valget af den nye næstformand. 

 

3. Studentersager  

 

3.1 Orientering  

Niels Trolle Andersen orienterede om, at  

- Tre studerende har fået dispensation til at blive eftertilmeldt undervisnings-

udbud på Bacheloruddannelsen. 

- En studerende har fået dispensation til at blive eftertilmeldt et FSV-seminar 

på Kandidatuddannelsen 

- En ansøger fra Bacheloruddannelsen i Idræt på Aarhus Universitet har fået 

imødekommet en anmodning om at følge kurset Befolkningssundhed og 

demografi som gæstefagsstuderende. 

- En ansøger fra Kandidatuddannelsen i Idræt på Aarhus Universitet har fået 

imødekommet en anmodning om at følge kurset Sundhedspædagogik og 

kommunikation som gæstefagsstuderende. 

- En ansøger fra Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab på Køben-

havn Universitet har fået imødekommet en anmodning om at følge kurset 

Komplekse interventioner i Folkesundhed som gæstefagsstuderende. 
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3.2 Sager til behandling: 

- Ansøgning om framelding af FSV-seminar 

En studerende på Kandidatuddannelsen har i ansøgning af 18. juli, 2014, søgt 

studienævnet om at få dispensation til at blive afmeldt det folkesundhedsvi-

denskabelige seminar ”Videregående epidemiologi” på 10 ECTS.  

 

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da studienævnet ikke vurderede, at der 

forelå et usædvanligt forhold. 

 

Bilag: Punkt 3 Sag 1 

 

- Ansøgning om forhåndsgodkendelse af erhvervsorienteret projekt 

En studerende på Kandidatuddannelsen har i ansøgning af 16. juli, 2014, søgt 

studienævnet om at få forhåndsgodkendt et erhvervsorienteret projektforløb på 

20 ECTS. 

 

Ansøgningen blev imødekommet. Studienævnet anbefalede, at følgende sæt-

ning  

 

”Denne kontrakt er indgået under en gensidig prøvetid på 4 uger, indenfor 

hvilken samarbejdet af begge parter kan opsiges med en uges varsel”  

 

i kontrakten mellem den studerende og praktikstedet ændres til  

 

”Denne kontrakt er indgået under en gensidig prøvetid på 4 uger, indenfor 

hvilken samarbejdet af begge parter efter en begrundelse kan opsiges med en 

uges varsel”. 

 

Studienævnet besluttede desuden, at den studerende, hvis vedkommende øn-

sker det, kan frafalde ansøgningen om forhåndsgodkendelse af det erhvervsori-

enterede projekt, hvis den studerende samtidig tilmelder sig 20 ECTS Valgfri 

elementer eller Folkesundhedsvidenskabelige seminarer.  

Hvis den studerende ønsker det, vil vedkommende kunne blive eftertilmeldt 

20 ECTS Valgfrie elementer eller Folkesundhedsvidenskabelige seminarer.  

Er dette tilfældet, skal den studerende kontakte Studieleder Mette Vinther 

Skriver. Den studerende orienteres herom i afgørelsen. 

  

Bilag: Punkt 3 Sag 2 

 

- Ansøgning om eftertilmelding til erhvervsorienteret projektforløb samt for-

håndsgodkendelse af erhvervsorienteret projektforløb. 

En studerende på Kandidatuddannelsen har ansøgt om at blive eftertilmeldt 

erhvervsorienteret projektforløb på 20 ECTS. Hertil har den studerende også 
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ansøgt om at få forhåndsgodkendt et erhvervsorienteret projektforløb på 20 

ECTS. 

Ansøgningen om såvel eftertilmelding til erhvervsorienteret projektforløb 

som forhåndsgodkendelse af et erhvervsorienteret projektforløb blev imøde-

kommet af studienævnet. 

 

Bilag: Punkt 3 Sag 3 

 

- Ansøgning om dispensation til afmelding af seminarforløb grundet sygdom 

nærmeste familie 

En studerende på Kandidatuddannelsen har i ansøgning af 25. august an-

søgt om at få dispensation til at blive afmeldt det folkesundhedsvidenska-

belige seminar ”Organisationsteori og styringsgrænser” på 10 ECTS.  

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da studienævnet ikke vurderede, at 

der i den konkrete sag foreligger et usædvanligt forhold. 

 

Bilag: Punkt 3 Sag 4 

 

4. Orientering v. Studieleder og studienævnsformand 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der er optaget 55 studerende på Bache-

loruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, hvoraf der er mødt 53 op til studie-

start.  

Optagelseskvotienten var 8,3 og 7,0 på standby listen. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der på Kandidatuddannelsen i Folke-

sundhed er optaget 28 studerende mhp. studiestart den 1. september. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at hun aktuelt arbejder på at udvikle de 

kommende valgfag på bacheloruddannelsen samt de valgfrie elementer og folke-

sundhedsvidenskabelige seminarer på kandidatuddannelsen. Studienævnet vil 

blive orienteret, når kursusbeskrivelserne er klar.  

 

Mette Vinther Skriver orienterede om de aktuelle studieledertal, herunder de 

studerendes kønsfordelingen, antal beståede eksamener, hvilke forsøg de stude-

rende består i mv. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at afviklingen af eksamen i terminen 

Sommer 2014 var forløbet godt. Dog var der en relativt høj dumpeprocent i for-

bindelse med reeksamen.  

Studienævnet drøftede placeringen af 3. prøveforsøg for de studerende, der ikke 

har bestået reeksamen i august. 

 

Niels Trolle Andersen orienterede kort om beskæftigelsesundersøgelsen, der er 

udarbejdet på baggrund af dimittender fra Health. Den indeholder ikke oplys-
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ninger om Folkesundhedsvidenskab, da der endnu ikke er nogen dimittender 

herfra. Martha Monrad gjorde opmærksom på, at der findes en beskæftigelses-

undersøgelse fra 2013, der omfatter de folkesundhedsvidenskabelige uddannel-

ser på SDU og KU.  

 

5. Orientering vedr. merit ifm. optag på Bachelor- og Kandidatuddan-

nelsen 

Studerende skal ifm. ansøgningen om optag til bacheloruddannelsen oplyse, om 

de har bestået fag på en anden uddannelse. Universitetet skal vurdere, om de be-

stående fag evt. kan meriteres ind i den nye uddannelses studieprogram.  

Reglen er specielt aktuel for studieskiftere og har virkning for alle universitets-

studerende fra 1. juli 2014. 

 

Niels Trolle Andersen orienterede om, at arbejdet med de såkaldte tvangsmerit-

ter er overstået for de studerende, der starter på 1. semester af bacheloruddan-

nelsen 1. september. Der var ingen studerende, der starter på første semester, 

der fik merit for tidligere beståede uddannelseselementer. 

Niels Trolle Andersen orienterede desuden om, at studienævnet vil blive inddra-

get, hvis der skal behandles sager vedr. tvangsmeritter for de studerende, der 

starter den 1. september for kurserne på 2-6 semester af bacheloruddannelsen.  

 

6. Tomplads 

Drøftelse af om der på hhv. Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Folkesundheds-

videnskab skal udbydes kurser via tompladsordningen. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede kort om fordele og ulemper ved at åbne op for 

tompladser på bachelor- og kandidatuddannelsen. 

 

Studienævnet besluttede, at man fremadrettet ifm. godkendelse af seminarer og 

valgfrie elementer vil tage stilling til, om de pågældende kurser udbydes via tom-

pladsordningen. 

 

Alle obligatoriske kurser udbydes ikke som tomplads. 

 

Bilag: Notat vedr. tomplads 

 

7. Evaluering af undervisning 

Niels Trolle Andersen gennemgik de indsendte evalueringer for Health Literacy 

og Ernæringsepidemiologi. Der var generelt positive tilbagemeldinger på begge 

kurser. 

 

Niels Trolle Andersen informerede om, at evalueringerne fremadrettet vil blive 

afviklet via Blackboard. Studienævnet vil blive orienteret, når der er yderligere 

information om evalueringen via Blackboard. 
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Bilag: Evaluering af kurserne Health Literacy og Ernæringsepidemiologi  

 

8. Sommerskolekursus 2015 
Drøftelse af om kurset Healthy Entrepreneurship and innovation (5 ECTS) kan 
godkendes som et valgfrit element på Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvi-
denskab. 

 

Studienævnet godkendte kurset som et valgfrit element på Kandidatuddannelsen 

i Folkesundhedsvidenskab. 

 
Bilag: Kursusbeskrivelse for Healthy Entrepreneurship and innovation (5 
ECTS) 

 

9. Evt. 

Det blev besluttet, at møderne i efteråret vil blive placeret på følgende datoer 

- Tirsdag den 23. september, kl. 8.30-10.00 

- Torsdag den 30. oktober, kl. 8.30-10.00 

- Torsdag den 27. november, kl. 8.30-10.00 

- Torsdag den 18. december, kl. 8.30-10.00  

 

 


