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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 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen  

 

Deltagere AU Studier: Jeppe Norskov Stokholm (referent).  

 

Afbud: Mads Filtenborg (næstformand) 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 

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

feedback til studerende 

V/Gry Sandholm Jensen, ekstern lektor, CESU 

Gry Sandholm Jensen præsenterede en planlagt workshop for underviserne på 

Institut for Folkesundhed vedr. undervisning og feed back. Baggrunden for 

workshoppen er Studiemiljøundersøgelsen fra efteråret 2014, hvoraf det frem-

går, at de studerende efterspørger en større grad af feed back på såvel faglige bi-

drag i løbet af semestret som eksamen. Workshoppen afholdes af CESU, og den 

vil blive annonceret og afviklet i løbet af efteråret. 

 

Studienævnet opfordrede til, at der i Studiemiljøundersøgelsen stilles nogle mere 

præcise spørgsmål vedr. feed back. Herunder således det af spørgsmålene frem-

går, hvad der menes med feed back. Jeppe Norskov Stokholm sørger for at in-

formere de ansvarlige for Studiemiljøundersøgelsen herom. 

 

Det samme gør sig gældende med de evalueringsskemaer, der anvendes i forbin-

delse med evaluering af undervisningen. Her er der også behov for en præcise-

ring. Jeppe Norskov Stokholm sørger tillige for at informere de ansvarlige for 

undervisningsevalueringen herom med henblik på, at de kan tage det op til vide-

re drøftelse. 
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3. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at Pernille Lundsgaard er udtrådt 

af studienævnet, da hun er udmeldt af uddannelsen. Vibe Bolvig, der 

tidligere var suppleant, indtræder i stedet som medlem af studienævnet. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der er optaget 54 studerende 

på Bacheloruddannelsen. Antallet af ansøgere til uddannelsen er faldet 

fra 212 i 2014 til 182 i 2015, samtidig med at grænsekvotienten er steget 

fra 8.3 (standby 7,0) til 8,5 (standby 7,5).  

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der er optaget 29 studerende 

på Kandidatuddannelsen. Hertil er der optaget et par gæstefagsstude-

rende på enkelte af kurserne på kandidatuddannelsen. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, der er tilmeldt 23 specialestude-

rende i efteråret. Der er indgået aftale om, at Damian Hertoft fra Studie-

vejledningen vil afholde et inspirationsmøde for de specialestuderende, 

der skriver i efteråret, omkring skriveproces mv. De studerende bliver 

orienteret herom, når datoen er på plads. Samtidig vil det blive annon-

ceret på Studieportalen. 

 

De studerende, der skriver speciale i forårssemesteret 2016, vil blive in-

viteret til et informations- og vejledningsmøde i oktober. De studerende 

bliver orienteret herom, når datoen er på plads. Samtidig vil det blive 

annonceret på Studieportalen. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der i forbindelse med sommer-

eksamen har været en sag om eksamenssnyd. Den studerende er på 

baggrund heraf bortvist fra Aarhus Universitet i et semester (efteråret 

2015). 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Fristerne for at søge valgkurser uden for uddannelsen blev drøftet. De 

studerende gav udtryk for, at de meget tidligere frister for at søge for-

håndsgodkendelse gør det vanskeligt at søge valgfag eksternt. Hvis mu-

ligt ønsker de studerende fristerne lempet. 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Nana Jensen orienterede om, at studieopstarten for de nye studerende 

på Bacheloruddannelsen er forløbet fint. Hun orienterede samtidig om, 

at de som noget nyt får tilbud om at indgå i en mentorordning med æl-

dre studerende som mentorer. 
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d. Nyt fra Studieadministrationen 

Intet til dette punkt. 

  

4. Sager   

4.1 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

Studienævnet havde ingen kommentarer hertil. 

 

Bilag:  Sagsoverblik 

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

net. 

 

4.2 Sager til behandling: 

 

Sag 1: 

Studienævnet godkendte det ansøgte kursus til 5 ECTS. Studienævnet vedtog, 

at den studerende i forbindelse med deltagelsen på kurset skal sørge for at få 

dokumenteret, at vedkommende har deltaget på hver enkelt session. Dette i 

form af en underskrift fra hver sessionsansvarlig. Dokumentationen skal frem-

sendes til studieadministrationen i forbindelse med ansøgningen om at få kur-

set endelig godkendt. 

 

Ønsker den studerende at deltage på kurset, skal vedkommende parre dette 

med et andet kursus på 5 ECTS for at det samlet kan godkendes som 10 ECTS 

(jf. retningslinjerne om at kun valgkurser på samlet 10 ECTS godkendes). Dette 

skal den studerende søge om i en ny ansøgning.  

 

Studienævnet besluttede, at uddelegere kompetencen til at forhåndsgodkende 

en eventuel ny ansøgning til studieleder Mette Vinther Skriver, der kan inddra-

ge andre medlemmer af studienævnet i vurderingen, hvis hun skønner det nød-

vendigt. 

 

Sag 2: 

De ansøgte kurser blev godkendt. 

 

Bilag:  Sag 1_forhåndsgodkendelse af fag for F16  

  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 kan-

didatuddannelsen nedsætte og udpege medlemmerne til en projektgruppe. 

Projektgruppen skal som noget af det første konkretisere og kvalificere neden-

stående fire punkter  

 formålet med revisionen/ændringerne af uddannelsen  
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 de problemstillinger, der skal besvares med ændringerne  

 inddragelse af aftagere og øvrige interessenter 

 tilrette den foreløbige projektplan  

 

Hertil skal projektgruppen skabe overblik over rammebetingelser og ressourcer i 

projektfasen, de forventede ressource- og budgetmæssige konsekvenser af æn-

dringerne, samt hvorledes og i hvilket omgang fagmiljøerne og de studerende 

skal inddrages.  

 

Studienævnes udpegede nedenstående medlemmer, der skal repræsenteres i 

projektgruppen  

 Mette Vinther Skriver (formand) 

 Helle Terkildsen Maindal 

 Morten Frydenberg 

 Viola Bureau 

 Mads Filtenborg 

 Eva Aakjær 

 Nana Jensen og Anders Jensen deltager på skift som repræsentant for Stu-

denterstudievejledningen 

 

I projektgruppen er nedenstående udpeget som ansvarlige for uddannelsens tre 

faglige spor 

 Helle Terkildsen Maindal varetager i samarbejde med Loni Leddere posten 

som ansvarlig for sporet Sundhedsfremme, sundhedssociologi og kvalitativ 

metode.  

 Morten Frydenberg varetager posten som ansvarlig for sporet Kvantitativ 

metode  

 Viola Burau varetager posten som ansvarlig for sporet Statskundskab.  

 

Opgaven som ansvarlig for de tre spor indebærer blandt andet, at man i løbet af 

processen informere/høre/inddrager fagmiljøet i baglandet og udarbejder for-

slag til kursusbeskrivelse og eksamensformer. 

 

Projektgruppen fordeler uddannelsens enkelte kurser mellem de ansvarlige på 

det første møde. 

 

Første møde i projektgruppen fastlægges snarest efter nærmere aftale med med-

lemmerne heraf. 

 

6. Godkendelse af kurser til F16 

Bacheloruddannelsen 

Valgfag:  Sundhedsantropologi - Godkendt 

  Bilag: Kursusbeskrivelse for Sundhedsantropologi 
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Global sundhed, civilsamfundsstøtte og bæredygtig udvikling - 

Godkendt 

Bilag: Kursusbeskrivelse for Global sundhed, civilsamfundsstøt-

te og bæredygtig udvikling 

 

Seminarer: Arbejde, trivsel og helbred - Godkendt 

Bilag: Kursusbeskrivelse for Arbejde, trivsel og helbred 

 

Mental børnesundhed – Godkendt 

Bilag: Kursusbeskrivelse for Mental børnesundhed  

 

Kursus fra Statskundskab:  

Evaluering i sundhedsvæsenet - Godkendt 

 

Kandidatuddannelsen 

Seminarfag: Understanding and applying the concept of Health literacy to 

promote health and prevent and manage illness - Godkendt 

 Bilag: Kursusbeskrivelse for Understanding and applying the 

concept of Health literacy to promote health and prevent and 

manage illness 

 

Screening programs in public health – Godkendt 

Bilag: Kursusbeskrivelse for Screening programs in public 

health 

 

Environmental Health at home, at work and in the World – 

Godkendt 

Bilag: Kursusbeskrivelse for Environmental Health at home, at 

work and in the World 

 

Kursus fra Statskundskab  

Hvem skal lægerne ikke behandle?” Personligt ansvar og diskri-

mination i sundhedsvæsnet – Godkendt. 

 

The Governance of Health Organizations: Regulation, Leadership 

and Performance – Godkendt  

 

Studienævnet ønsker, at kursusbeskrivelserne i kursuskataloget bliver 

udfyldt mere fyldigt og ensartet, inden de publiceres. Jeppe Norskov 

Stokholm vil sørge for, at denne information bliver videregivet. 

 

7. Orientering vedr. møde i Studielederforum den 1. september 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at det på mødet i Studielederforum blev 

drøftet, om det er muligt at etablere et internationalt semester på hver af fakul-
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tets uddannelser. Studieleder på Medicin, Per Höllsberg, orienterede på mødet i 

Studielederforum om de erfaringer, man har gjort hermed på Medicin. 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at man i forbindelse med revisionen af 

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab vil undersøge muligheden for, 

at der laves et internationalt semester på denne. Det blev drøftet, om dette kunne 

ske på tværs af uddannelserne på Institut for Folkesundhed. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at de kommende rekrutteringsfremstød 

på Health i forbindelse med optag på bacheloruddannelserne blev drøftet Studie-

lederforum. Her vil der fremadrettet være et særligt fokus på rekruttering til Ba-

cheloruddannelsen i Idræt og Bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at det på Studielederforum blev drøftet, 

om der skal etableres såkaldte talentspor på uddannelserne på Health. I den for-

bindelse er uddannelserne på Institut for Folkesundhed blevet spurgt, om de kan 

oprette nogle såkaldte ekstra curriculære kurser, der kan tilbydes særlige talent-

fulde studerende.  

Studienævnet drøftede, hvad disse kurser eventuelt kunne indeholde. 

Studienævnet vil blive orienteret, når der er nyt herom. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at det nye digitale eksamenssystem blev 

præsenteret og drøftet på Studielederforum. Studienævnet vil blive orienteret, 

når der er nyt herom, og om hvornår det forventes testet på Health. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at Uddannelsesudvalget inviterer til in-

tern uddannelsesdag den 8. oktober med overskriften Educational IT. Arrange-

mentet er for alle undervisere og studerende på AU. 

 

Bilag: Dagsorden Studielederforum 15092015 

 

8. Fastlæggelse af mødedatoer for november og december. 

Tirsdag den 10. november, kl. 14.00-16.00 

Onsdag 9. december, kl. 13.00-15.00 

 

9. Evt. 

Intet til dette punkt. 

 

Næste møde er onsdag den 7. oktober, kl. 8.30-10.30.  


