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Møde den: 7. oktober 2015, kl. 8.30 – 10.30 

Bygning 1264, lokale 220 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten 

Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal 

 

Deltagere studerende: Eva Aakjær, Vibe Bolvig og Mads Filtenborg (Studienæstfor-

mand) 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 

 

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

 

Afbud: Karin Rosenkilde 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der afholdes specialeseminar 

den 21. oktober. De studerende er orienteret via mail og Studieportalen. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der den 23. oktober afholdes et 

arrangement, hvor de kommende BA-seminarer i F16 præsenteres af de 

kursusansvarlige. Mette Vinther Skriver orienterede tillige om, at der 

den 27. oktober afholdes et arrangement, hvor de kommende KA-

seminarer i F16 præsenteres af de kursusansvarlige.  Begge dele er an-

nonceret på Studieportalen. 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet til dette punkt. 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intet til dette punkt. 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Intet til dette punkt. 
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3. Sager   

3.1 Sager til behandling 

Sag 1. Det ansøgte kursus blev godkendt som et Folkesundhedsvidenskabeligt 

seminar. 

 

Sag 2. Det ansøgte kursus blev ikke godkendt som et Valgfrit element på det fo-

religgende grundlag. Studienævnet var af den opfattelse, at der på baggrund af 

kursusbeskrivelsen er for mange elementer i det ansøgte kursus, der er en repe-

tition ift. flere af uddannelseselementerne på Bacheloruddannelsen i Folke-

sundhedsvidenskab.  

 

Sag 3. De ansøgte kurser blev samlet godkendt som 30 ECTS Valgfri elementer. 

 

Sag 4. De ansøgte kurser blev samlet godkendt som 20 ECTS Valgfri elementer. 

 

Sag 5. Det ansøgte kursus blev godkendt som 10 ECTS Valgfri elementer. 

 

Sag 6. Den ansøgte dispensation blev imødekommet. 

 

Sag 7. Den ansøgte dispensation blev ikke imødekommet, da et enigt studie-

nævn vurderede, at der ikke foreligger dokumentation for et usædvanligt for-

hold. 

 

Bilag: Sag 1 - forhåndsgodkendelse AU, bilag 

  Sag 2 - Forhåndsgodkendelse AU, bilag 

  Sag 3 - Forhåndsgodkendelse Australien, bilag 

  Sag 4 - Forhåndsgodkendelse KU, bilag 

  Sag 5 - Forhåndsgodkendelse KU, bilag 

  Sag 6 - Dispensation, bindende tilmelding + tilmeldingskrav, bilag 

  Sag 7 - Dispensation, førsteårsprøve + 4. prøveforsøg, bilag 

  

3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

Inge kommentarer til dette. 

 

Bilag:  Sagsoverblik, 29-09-2015 

 

4. Evaluering af undervisning 

Studienævnet ønsker, at det fremadrettet fremgår af den samlede evaluerings-

rapport, hvor mange studerende, der er tilmeldt det enkelte kursus, hvor mange 

studerende der er tilmeldt eksamen, og hvilken ECTS-vægt det enkelte kursus 

har. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at CESU informeres om dette ønske. 
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Epidemiologi og statistik 

Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringen og undervisernes 

skriftlige tilbagemelding herpå. 

 

Miljø og sundhed 

Studienævnet ønsker, at de kursusansvarlige i højere grad skal tydeliggøre kur-

sets målbeskrivelse overfor de studerende, og sikre at der i højere grad er align-

ment mellem målbeskrivelsen og undervisningen. 

Studienævnet opfordrer de studerende til, at de bruger mere tid på at forberedel-

se sig til undervisningen, da det af evalueringen fremgår, at denne er relativt lav. 

Studienævnet opfordrer samtidig de studerende til, at deres fremmøde til under-

visningen øges. Dette er sammenlignet med de øvrige kurser på Bacheloruddan-

nelsen også relativt lavt.  

Studienævnet opfordrer desuden kraftigt til, at kursusansvarlig overholder fri-

sterne for, hvornår eksamensopgaverne skal gøres tilgængelige for de studeren-

de. Dette har der i flere tilfælde været problemer med. 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse 

Studienævnet opfordrer til, at de kursusansvarlige har fokus på, at de studerende 

i højere grad aktiveres undervejs i undervisningen. 

 

Statistik: 

Studienævnet havde ingen kommentarer til evalueringen og undervisernes 

skriftlige tilbagemelding herpå, udover at brugen af GoVote i undervisningen 

gerne må optimeres. 

 

Sundhedsantropologi  

Studienævnet ønsker, at de kursusansvarlige i højere grad skal tydeliggøre kur-

sets målbeskrivelse overfor de studerende, og sikre at der i højere grad er align-

ment mellem målbeskrivelsen og undervisningen. 

Studienævnet opfordrer de studerende til, at de bruger mere tid på at forberedel-

se sig til undervisningen, da det af evalueringen fremgår, at denne er relativt lav. 

Hertil opfordrer studienævnet også til, at kursusansvarlig har fokus på, at der er 

et trygt undervisningsmiljø, da det af den skriftlige evaluering fremgår, at der er 

studerende, som finder det ubehageligt at skulle svare på spørgsmål ved under-

visningen.  

 

Studienævnet gennemgår evalueringen af kurserne på Kandidatuddannelsen på 

det kommende møde. 

 

Bilag:  Pkt 4_FSV_rapport_F2015  

Pkt 4_FSV_rapport_F2015 - kommentarer  

Pkt 4_Evaluering af bachelorseminar Ulighed i sundhed 

Pkt 4_evaluering til studien+ªvnet - screening 
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Pkt 4_Evaluering_sundhedsfremme og forebyggelse_FSV_ 

for+Ñr_2015_SN 

Pkt 4_FSV-seminar - Eksperimenter i statskundskaben 

Pkt 4_FSV-Seminar - Health literacy 

Pkt 4_Slutevaluering_E&K_10082015 

Pkt 4_Sundhedsfremme og paternalisme 

Pkt 4_StatistikEval2015 

Pkt 4_EpidemiologiOgBiostatistikEval2015 

 

5. Delegation af kompetence ved sygdom til eksamen 

Studienævnet godkendte indstillingen, således at kompetencen til at træffe afgø-

relse om dispensation fra tilmelding til prøver grundet sygdom delegeres til stu-

dieleder. 

 

Bilag:  Kompetence til at dispensere fra prøvetilmelding_til studienævnene 

 

6. Information om det kommende valg til studienævnet 

Det blev aftalt, at Eva Aakjær informerer de studerende om det kommende valg 

til studienævnet, og at hun sørger for, at der bliver indsendt en opstillingsliste til 

Valgsekretariatet inden tidsfristens udløb. 

 

Bilag:  Brev til institutledere m m _dk 

 

7. Evt. 

Intet til dette punkt  


