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Møde den: 30. oktober 2014. 

Bygning 1261, lokale 118 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Lars Thorup Lar-

sen, Helle Terkildsen Maindal, studenterstudievejleder Martha Monrad/Ulrik Marten-

sen, Ulrika Enemark, Eva Aakjær, Vibe Bolvig Hyldgaard og Anne Sofie Lynnerup. 

Uddannelsesrådgivere Anette Glintborg Rasmussen og Jeppe Norskov Stokholm (refe-

rent).   

 

Fraværende: Mie Koch (afbud) 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkt 6 blev efter forslag fra Niels Trolle Andersen flyttet op som punkt 3, hvil-

ket blev godkendt.  

 

2. Orientering v. studieleder og studienævnsformand 

Niels Trolle Andersen orienterede om, at der er valg til studienævnet, og at ind-

stillingsperioden løber fra den 27. oktober til den 7. november. 

 

Studienævnets medlemmer er desuden orienteret herom via mail. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der i denne uge afholdes informati-

onsmøde vedr. forårets seminarer og valgkurser på bachelor- og kandidatuddan-

nelsen. 

 

3. Sager (oprindeligt punkt 6) 

 

3.1 Anette Glintborg Rasmussen gennemgik de sager, der er afgjort admini-

strativt siden sidste studienævnsmøde. 

 

3.2   Sager til behandling: 

 Sager vedr. tvangsmerit. 

Bilag: Sagsfremstilling tvangsmerit 

  Studieordning bachelor 

 

Niels Trolle Andersen gennemgik de enkelte kurser, som studienævnet skulle 

tage stilling til, om der kunne gives merit for. Studienævnet besluttede på 

baggrund heraf, at der kan gives merit for kurset Medicinsk filosofi og viden-

skabsteori som erstatning for Videnskabsteori. 
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 Studentersager 

Bilag:  Sagsfremstilling 1 

  Godkendt som 10 ECTS valgfag 

 

  Sagsfremstilling 2 

  Godkendt    

 

  Sagsfremstilling 3 

  Godkendt 

 

  Sagsfremstilling 4 

  Godkendt 

 

  Sagsfremstilling 5 

  Godkendt 

 

  Sagsfremstilling 6 

  Godkendt 

 

  Sagsfremstilling 7 

  Godkendt 

 

  Sagsfremstilling 8 

  Godkendt 

 

  Sagsfremstilling 9 

  Afvist 

 

  Sagsfremstilling 10 

  Afvist 

 

4. AUs kvalitetspolitik (oprindeligt punkt 3) 

Studienævnet skal vedtage et sæt grænseværdier og medhørende bemærkninger, 

som skal fremsendes til fakultetsledelsen.  

 

Studienævnet drøftede de enkelte kategorier, som der skal fastsættes grænse-

værdier for. Det blev aftalt, at Niels Trolle Andersen, Mette Vinther Skriver, Eva 

Aakjær og Jeppe Norskov Stokholm udarbejder et oplæg til fastsættelse af græn-

seværdierne, som studienævnet drøfter på det kommende møde den 27. novem-

ber. 

 

Fristen for at indsende grænseværdierne til fakultetsledelsen er den 30. novem-

ber. 
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Bilag:  Notat til studienævn vedr. fastsættelse af grænseværdier  

Bilag 1_retningslinje_årlig status 

  Bilag 2 Uddannelsesevaluering_HEs model_ver2 

  Bilag 3 Mapning_standarder_indikatorer_ 

Bilag 4 Indikatorer som skal fastlægges - Folkesundhedsvidenskab 

  Skema til tilbagemelding til fakultetsledelsen 

 

5. Studiemiljøundersøgelse 2014 (oprindeligt punkt 4) 

Studienævnet skal på baggrund af studiemiljøundersøgelsen indmelde forbed-

ringsinitiativer til fakultetsledelsen. 

 

Niels Trolle Andersen, Mette Vinther Skriver og Eva Aakjær havde i den forbin-

delse forud for mødet udarbejdet et forslag til en indmelding, som studienævnet 

drøftede. 

 

Det blev aftalt, at Niels Trolle Andersen, Mette Vinther Skriver og Eva Aakjær 

sammen med Jeppe Norskov Stokholm på baggrund af studienævnets kommen-

tarer færdigbearbejder forslaget. 

 

Fristen for at indsende grænseværdierne til fakultetsledelsen er den 14. novem-

ber. 

 

Bilag:  Forslag til en indmelding til fakultetsledelsen vedr. studiemiljøun-

dersøgelsen 

Studiemiljøundersøgelse Health 2014 (med særligt fokus på resulta-

terne fra FSV, s. 17-21.) 

Hovedrapport  

Procedureplan_studiemiljøundersøgelse 2014 

 

6. Undervisningsevaluering på HE (oprindeligt punkt 5) 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der på Health arbejdes med at etablere 

et sæt fælles principper for undervisningsevalueringen. Det er bygget op således, 

at der er 8 fælles kernespørgsmål og to åbne spørgsmål, som alle studerende på 

tværs af uddannelserne på Health skal svare på. Hertil kan de enkelte uddannel-

ser tilvælge yderligere spørgsmål. 

 

I forbindelse med evalueringen af undervisningen, vil evalueringsresultaterne fra 

de 8 fællesspørgsmål bliver offentliggjort (fraregnet de kvalitative kommenta-

rer), således det er muligt at sammenligne resultaterne på tværs af uddannelser-

ne. 

 

Studienævnet godkendte de 8 fælles spørgsmål samt de to åbne spørgsmål. 
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Studienævnet foreslog, at der blev tilføjet et eller flere spørgsmål til evaluerin-

gen, som gør det muligt at evaluere sammenhængen (og eventuelle utilsigtede 

faglige overlap) mellem undervisningen i dels de enkelte kurser og dels på tværs 

af kurserne. Mette Vinther Skriver vil sammen med Eva Aakjær og Anne Sofie 

Lynnerup formulerer et eller flere forslag hertil, som vil blive fremlagt på det 

kommende møde i studienævnet. 

 

Udkast til spørgsmål ifm. evaluering af undervisningen på HE 

Bilag: Eventuelle basisspørgsmål + SLF 

 

Evaluering af Sundhedsfremme og forebyggelse 

Bilag: Evaluering_sundhedsfremme og forebyggelse_2014_SN 

  Rapport sundhedsfremme 2014 

   

7. Dato for ekstra for eventuelt møde i november  

Det blev aftalt, at der ikke er behov for at ekstra møde. 

 

 

8. Evt. 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om konferencen for aftagerpanelerne på 

Health, der afvikles torsdag den 11. december, kl. 9.30-15.30. Temaet er Karrie-

re. 

 

Det kommende møde afvikles den 27. november 

 

 

 

 

  


