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Møde den: 24. marts 2014, kl. 8.30-10.00 

Studienævnsmøde folkesundhedsvidenskab  

 

Til stede: Studieleder Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Helle Ter-

kildsen Maindal, Ulrika Enemark, Mads Filtenborg Christensen, Eva Aakjær, 

Mie Koch, Vibe Bolvig Hyldgaard, studenterstudievejleder Martha Mon-

rad/Ulrik Martensen, Uddannelsesrådgivere Anette Gjelstrup Johannsen, Eline 

Skjøttgaard (referent). 

Fraværende: Lars Thorup Larsen. 

REFERAT 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordene blev godkendt.  

 

2. Studentersager 

2.1 Orientering  

Der er givet forhåndsmerit for faget kropskultur til valgfrie elementer 10 ECTS 

på kandidatuddannelsen.  

5 studerende har fået forhåndsgodkendt faget Health in a global perspective 

som 5 ECTS valgfag på bacheloruddannelsen.  

En studerende har fået merit for Medicinsk filosofi og videnskabsteori (studi-

um generale) til videnskabsteori på 5 semester på bacheloruddannelsen.  

 

2.2 Sager til behandling   

Studienævnet afviste en ansøgning om forhåndsgodkendelse af kurserne 

”MG130: Organisational Behaviour” og ”MG190: Human Ressource Manage-

ment and Employment Relations” (London School of Economics) til kandidat-

uddannelsen, da kurserne ikke var på kandidatniveau. 

 

Studienævnet forhåndsgodkendte følgende: 

 et erhvervsorienteret projektforløb i Vejle Kommunes Sundhedsafdeling. 

 Kurset ”Global Health and Human Rights” (University of Geneva) som 5 

ECTS Valgfrit Element.  

 Kurset “Udvalgte temaer I sundhedsantropologien” (Institut for Kultur 

og Samfund, AU) som 15 ECTS Valgfrie elementer. 

 

3. Orientering ved studieleder  

Ingen punkter til orientering 

  

4. Orientering ved SN-formand 
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Niels Trolle Andersen orienterede om antallet af kovte-2 ansøgere.  

Uddannelsen vil afholde reception for de kommende bachelorer den 6. juni. Stu-

dienævnets medlemmer er meget velkomne til at deltage.   

 

5. Kursusbeskrivelser folkesundhedsvidenskabelige seminarer E14 

Studienævnet drøftede kursusbeskrivelserne for de folkesundhedsvidenskabelige 

seminarer til efterårssemesteret mhp evt. tilretning og godkendelse.  

Studienævnet foreslog et par småændringer, som sendes til de relevante kursus-

ansvarlige. I forhold til kurset Videregående epidemiologi ønsker studienævnet 

en mere uddybet målbeskrivelse. Studieleder Mette Vither Skriver kontakter 

kursusansvarlig mhp. at imødegå dette. Studienævnet mener, at for mange af 

kurserne har mundtlig eksamen som udprøvningsform. Mette Vinter Skriver 

drøfter muligheden for en anden udprøvningsform med de kursusansvarlige, så-

ledes at der opnås større diversitet. 

  

6. Orientering om studielederforums beslutninger vedr. valgfag 

Studielederforum på Health har besluttet følgende i forbindelse med fremdrifts-

reformen:  

 Den studerendes tilmelding til valgfag som udbydes af AU gøres bindende, 

hvormed faget indgår som et obligatorisk fag i den studerendes studiepro-

gram (ikrafttrædelse ved undervisningstilmeldingen til E14). 

 Der fastsættes en regel om, at såfremt den studerende har undladt at tilmel-

de sig 30 ECTS pr. semester, vil administrationen tilmelde studerende til 

valgfag afhængigt af, hvor der er ledige pladser (ikrafttrædelse for nye bache-

lorer 1. sep. 2014 og for alle andre 1. september 2015) 

 Der fastsættes en regel om, at såfremt faget ikke genudbydes, skal tredje prø-

veforsøg aflægges inden for de næste to eksamensterminer, evt. som B-

prøve/afløsningsopgave (ikrafttrædelse for nye bachelorer 1. sep. 2014 og for 

alle andre 1. september 2015). 

  

 

7. Godkendelse af studieordningsændringer 

7.1 Studieordning bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab 

 

Studienævnet godkendte ændringerne i studieordningen, som herefter sendes 

til hørings hos censorformandsskabet.  

Det blev aftalt at Niels Trolle Andersen og Mads Filtenborg Christensen vurde-

rer om der skal handles yderligere på censorformandsskabets tilbagemelding. 

Hvis ikke det er tilfældet betragtes ændringerne for godkendt og vil bliver of-

fentliggjort i regelsamlingen mhp. ikrafttrædelse ved semesterstart E2014.   

 

7.2 Studieordning kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab  
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Studienævnet godkendte ændringerne i studieordningen, som herefter sendes 

til hørings hos censorformandsskabet.  

Det blev aftalt, at Niels Trolle Andersen og Mads Filtenborg Christensen vurde-

rer om der skal handles yderligere på censorformandsskabets tilbagemelding. 

Hvis ikke det er tilfældet betragtes ændringerne for godkendt og vil bliver of-

fentliggjort i regelsamlingen mhp. ikrafttrædelse ved semesterstart E2014. 

 

8. Evt.  

Intet at bemærke.  


