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Møde den: 18. juni 2015, kl. 11.00 – 13.00 

Bygning 1264, lokale 220 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

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

kildsen Maindal 

 

Deltagere studerende: Eva Aakjær og Karin Rosenkilde, Pernille Lundsgaard og 

Mads Filtenborg 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Jensen samt Vibe 

Bolvig (suppleant) 

 

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

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Info om at dagsordner og andet materiale til studienævnet fremadrettet 

tilgås via Blackboard. 

Info om nu struktur på www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/ 

  

3. Sager   

3.1 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

 

Bilag:  Sagsoverblik 

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

net. 

 

3.2 Sager til behandling: 

Sag 1-4 

 

Bilag:  Sag 1 - selvstændig opgave 

Sag 2 - erhvervsorienteret projekt + selvstændig opgave 

Sag 3 - dispensation tilmeldingskrav 

Sag 4 - dispensation semesterrækkefølge 

http://www.studerende.au.dk/studier/fagportaler/fsv/
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4. Høring vedr. principper for variation i eksamensspørgsmål 

Studienævnet bedes drøfte det af Dekanatet udarbejdede forslag til principper 

for variation af eksamensspørgsmål (se bilag). 

  

Som det også fremgår af bilagte høringsbrev er høringen foranlediget af genbrug 

af eksamensspørgsmål ved vintereksamen 2014/2015 på Health. På den bag-

grund besluttede dekanatet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde 

et forslag til fælles principper for variation af eksamensspørgsmål på fakultetet.  

  

Principperne skal give kursusledere og andre med ansvar for udarbejdelse af ek-

samener klare, skriftlige pejlemærker for relevante overvejelser i forbindelse 

med valg og udformning af eksamen for at sikre eksamenernes kvalitet.  

 

Har studienævnet kommentarer til forslaget, indsendes på baggrund heraf et hø-

ringsvar til dekanatet.  

 

Bilag:  Forslag_Principper for variation af eksamensspørgsmål 

  Høringsbrev_principper for variation eksamensspørgsmål 

 

5. Studieledertal (orienteringspunkt) 

Mette Vinther Skriver orienterer om FSV-studieledertallene på baggrund af det 

datamateriale, hun har modtaget. Af FSV-studieledertallene fremgår aldersfor-

deling, andel der har anvendt eksamensforsøg ved sidste termin, gennemsnitlig 

optjente ECTS pr. semester m.m.  

Materialet kan ikke rundsendes til studienævnet, da det indeholder personføl-

somme oplysninger. Nedenfor er en sammenfatning af de overordnede tenden-

ser. 

 

Overordnede tendenser i studieledertallene 

Eksamensstatistikken i studieledertallene dækker over data fra vintereksamen 

14/15. Langt størstedelen af de studerende består deres 1. eksamensforsøg (98 % 

på bacheloruddannelsen og 95,1 % på kandidatuddannelsen). I 2. forsøg bestod 

halvdelen af de studerende på bacheloruddannelsen (2 studerende bestod og 2 

studerende udeblev). På kandidatuddannelsen bestod 75 % (3 studerende bestod 

og 1 udeblev).  

 

Karaktergennemsnittet på bacheloruddannelsen var 7,1 og på kandidatuddan-

nelsen var det 8,8.  

 

Bilagt er AU-Studieledertallene til orientering samt den seneste AU-

beskæftigelsesundersøgelse. 

 

Bilag:  AU_Studieledertal_forår_2015 
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Rapport for kandidatdimittender_AUs beskæftigelsesundersøgelse 

2014 

Oversigt - Årshjul for data – Studieledere 

 

6. Fælles regler i Healths studieordninger (orienteringspunkt) 

Orientering ved Jeppe Norskov Stokholm vedr. de fælles regler i Health studie-

ordninger. 

Bilag: Fælles regler i Healths studieordninger 

 

7. Revision af studieordningerne for bachelor- og kandidatuddannelsen 

(Orienteringspunkt) 

Orientering ved Jeppe Norskov Stokholm vedr. revisionen af hhv. bachelor- og 

kandidatuddannelsen om den fremadrettede proces 

 

8. Planlægning af efterårets møder i studienævnet 

Af læseplanerne på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen fremgår, at der ikke 

er et fælles tidspunkt, hvor der er undervisningsfri. Jeppe Norskov Stokholm 

medbringer læseplanerne mhp. fastlæggelse af møderækken i E15.  

I bedes medbringe jeres kalender. 

 

9. Evt. 

  


