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Møde den: 2. september 2015, kl. 8.30 – 10.30 

Bygning 1261, lokale 118 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Helle Ter-

kildsen Maindal 

 

Deltagere studerende: Eva Aakjær og Karin Rosenkilde, samt Vibe Bolvig og Mads 

Filtenborg (næstformand) 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Jensen  

 

Deltagere AU Studier: Ditte Bak og Jeppe Norskov Stokholm (referent).  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Oplæg fra CESU vedr. udvikling af workshops for undervisere om 

feedback til studerende 

V/Gry Sandholm Jensen, ekstern lektor, CESU 

 

3. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Pernille Lundsgaard er udtrådt af studienævnet, da hun er udmeldt af 

uddannelsen. 

  

4. Sager   

4.1 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

 

Bilag:  Sagsoverblik 

Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienæv-

net. 

 

4.2 Sager til behandling: 

Sag 1-2 

 

Bilag:  Sag 1_forhåndsgodkendelse af fag for F16  
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  Sag 2_forhåndsgodkendelse af fag for F16 

 

5. Revision af studieordningerne for bachelor- og kandidatuddannelsen 

Studienævnet skal i forbindelse med den planagte revision af bachelor- og kandidat-

uddannelsen nedsætte og udpege meldlemmerne til en projektgruppe. 

Projektgruppen skal som noget af det første konkretisere og kvalificere nedenstående 

fire punkter  

 formålet med revisionen/ændringerne af uddannelsen  

 de problemstillinger, der skal besvares med ændringerne  

 inddragelse af aftagere og øvrige interessanter 

 tilrette den foreløbige projektplan  

 

Hertil skal projektgruppen skabe overblik over rammebetingelser og ressourcer i pro-

jektfasen, de forventede ressource- og budgetmæssige konsekvenser af ændringerne, 

samt hvorledes og i hvilket omgang fagmiljøerne og de studerende skal inddrages.  

 

Studienævnes bedes udpege de medlemmer, der skal repræsenteres i projektgruppen, 

samt fastsætte datoen for det første møde heri. 

 

6. Godkendelse af kurser til F16 

Bacheloruddannelsen 

Valgfag:  Sundhedsantropologi 

  Bilag: Kursusbeskrivelse for Sundhedsantropologi 

 

Global sundhed, civilsamfundsstøtte og bæredygtig udvikling 

Bilag: Kursusbeskrivelse for Global sundhed, civilsamfundsstøtte og 

bæredygtig udvikling 

 

Seminarer: Arbejde, trivsel og helbred 

  Bilag: Kursusbeskrivelse for Arbejde, trivsel og helbred 

 

Mental børnesundhed 

  Bilag: Kursusbeskrivelse for Mental børnesundhed  

 

Kursus fra Statskundskab  

  Mere info følger på studienævnsmødet 

 

Kandidatuddannelsen 

Seminarfag: Understanding and applying the concept of Health literacy to pro-

mote health and prevent and manage illness 

 Bilag: Kursusbeskrivelse for Understanding and applying the con-

cept of Health literacy to promote health and prevent and manage 

illness 
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Screening programs in public health 

  Bilag: Kursusbeskrivelse for Screening programs in public health 

 

Kursus fra Statskundskab  

  Mere info følger på studienævnsmødet 

 

Kursus fra Statskundskab  

  Mere info følger på studienævnsmødet 

 

Environmental Health at home, at work and in the World  

  Bilag: Kursusbeskrivelse for  

 

7. Orientering vedr. det kommende møde i Studielederforum 

Bilag: Dagsorden Studielederforum 15092015 

 

8. Fastlæggelse af mødedatoer for november og december. 

 

9. Evt. 

  


