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Møde den: 9. december 2015, kl. 11.30 – 13.30 

Bygning 1611, lokale 121B 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

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

Frydenberg, Viola Burau og Helle Terkildsen Maindal 

 

Deltagere studerende: Eva Aakjær og Mads Filtenborg (Studienæstformand) 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 

 

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

 

Afbud: Vibe Bolvig, Karin Rosenkilde 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte, at dagsordenen blev udvidet med et ekstra punkt på 

baggrund af en henvendelse fra 4 studerende, der er indskrevet som Kandidat 

Ph.d’er. Henvendelsen blev påsat dagsordenen som punkt 5.  

Hertil godkendte studienævnet, at to indkomne sager fra studerende behandles 

på studienævnsmødet. De drejer sig om sag 25 og sag 26. 

 

2. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at studienævnet kan indstille en 

studerende til Dronningens Rejselegat.  

Ønsker studienævnet at indstille en studerende, skal indstillingen sen-

des til Jeppe Norskov Stokholm senest onsdag den 27. januar, 2016 kl. 

12.  

 

Mette Vinther Skriver orienterede om de seneste studieledertal. Heraf 

fremgår det, at 85 % af de studerende, der færdiggjorde deres bachelor-

uddannelse i 2013 fortsatte på en kandidatuddannelse på AU. Tallet for 

2014 var 86 %. 

Optaget på bacheloruddannelsen var i 2014 51 studerende og 54 i 2015 

studerende, antallet af studerende var på bacheloruddannelsen i 2014 

og 2015 hhv. 138 og 147, mens det på kandidatuddannelsen var 68 stu-

derende og 90 studerende. 

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
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Helle Maindal Terkildsen orienterede om, at hun har fået nyt job, og at 

hun i den forbindelse træder ud af studienævnet. Mette Vinther Skriver 

takkede i den forbindelse Helle Terkildsen Maindal for hendes store 

indsats i studienævnet og bidrag i forbindelse med udviklingen af Ba-

chelor og Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. 

Loni Leddere, der hidtil har været suppleant, blev budt velkommen som 

nyt medlem af studienævnet.  

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Studievejledningen orienterede om, at de aktuelt er ved at forbedrede U 

Days, der afvikles i foråret. 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Studienævnet har mulighed 

for at indstille potentielle kandidater til AUs Pædagogiske Hæderspris. 

Indstillingen skal være fulgt af en begrundelse samt et CV.  

Prisen er på 100.000 kr. og gives til en underviser som påskønnelse af 

en indsats for fremragende og banebrydende undervisning. 

Studienævnet bedes sende en eventuel indstilling til Jeppe Norskov 

Stokholm senest onsdag den 27. januar, 2016 kl. 12.  

 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at HE Studier har ansat ny 

Uddannelseschef. Det drejer sig om Anette Lund, der tiltrådte den 1. de-

cember. Anette Lund er cand.jur. og kommer fra en stilling som områ-

dechef for Logica og har tidligere været ansat i en årrække på AU, blandt 

andet som konstitueret Vicedirektør. 

 

3. Sager   

3.1 Sager til behandling 

 

Sag 1 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 2 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 3 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 4 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 5 

Ansøgningen blev imødekommet 
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Sag 6 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 7 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 8 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 9 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 10 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 11 

Ansøgningen blev imødekommet under forudsætning af, at Ulrika Enemark 

udpeges til intern vejleder. Ditte Bak søger for at følge op herpå.  

 

Sag 12 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 13 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 14 

Ansøgningen blev ikke imødekommet på grund af manglende fremsendelse af 

dokumentation. Fristen for at fremsende den manglende dokumentation fast-

sættes til den 16. december, kl. 12.00. Ditte Bak søger for, at følge op herpå. 

 

Sag 15 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 16 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

 

Sag 17 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 18 

Ansøgningen blev imødekommet 
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Sag 19 

Ansøgningen blev imødekommet 

 

Sag 20 

Studienævnet udtalte, at de studerende på Kandidatuddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab skal være ligestillet i forhold til specialeforløbet og udprøvning 

heraf. Såvel ordinære specialestuderende som specialestuderende, der er ind-

skrevet som kandidat ph.d.’er, skal således skrive speciale på identiske vilkår, 

herunder identiske tidsmæssige rammer og frister for aflevering. 

 

Sag 21 

Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen, således at den stude-

rende tildeles 24 timer ekstra til den pågældende eksamen. Afgørelsen er truf-

fet på baggrund oplysningerne i den fremsendte dokumentation omkring den 

studerende sygdomsforløb og aktuelle tilstand. Studienævnets afgørelse er så-

ledes afgrænset til den pågældende sag og danner derfor ikke præcedens for 

andre sager, der vedrører ansøgninger om ekstra tid til eksamen.  

Studienævnet besluttede, at man fremadrettet i sager vedr. ansøgning om eks-

tra tid til eksamen på kurser, der udbydes i samarbejde Statskundskab, vil tage 

stilling til, om man vil lægge sig op ad den praksis, der er på Statskundskab, el-

ler den praksis der er på FSV. Dette er således ikke afklaret. 

 

Sag 22 

Studienævnet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen på det foreliggende 

grundlag. Studienævnet ønsker således yderligere dokumentation i form af en 

lægeerklæring. Hvis denne fremsendes inden onsdag den 16. december, kan sa-

gen tages op til genbehandling. I givet fald har studienævnet uddelegeret kom-

petences til at træffe afgørelse i sagen til studieleder, Mette Vinther Skriver.  

 

Sag 23  

Det ansøgte kursus blev forhåndsgodkendt. 

 

Sag 24 

Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen, således at den stude-

rende fritages fra tilmeldingen til Specialet i E2015. Den studerende vil blive 

tilmeldt Specialet i F2016 med start den 1. februar og aflevering af specialekon-

trakt senest den 15. januar.  

 

Sag 25 

Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen, således at den stude-

rende tildeles ekstra 3 måneder til specialet. Studienævnet begrunder imøde-

kommelsen med, at den studerende er i et sygdomsforløb, der vurderes at være 

af længere varighed. 
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Sag 26 

De ansøgte kursus blev ikke forhåndsgodkendt, da ansøgningen er indkommet 

efter fristens udløb.  

 

Studienævnet besluttede, at kompetencen til at godkende selvstændige opgaver 

og projektseminarer fremadrettet uddelegeres til studienævnets formand og 

næstformand. Studienævnet vil blive orienteret om eventuelle afgørelser på det 

efterfølgende studienævnsmøde. 

 

Bilag:  Sagsfremstillinger 1-26 

 

3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

Ditte Bak orienterede kort om de sager, der er behandlet siden sidste studie-

nævnsmøde. Studienævnet havde ingen kommentarer hertil. 

 

Bilag:  Sagsoverblik 1-12-2015 

 

4. Hørring vedr. fastsættelse af grænseværdier på HE 

Studienævnet godkendte de foreslåede grænseværdier.  

 

Studienævnet udtalte, at det undrer sig over, der ikke er en øvre grænse for, hvor 

mange timer, de studerende kan modtage pr. uge. Mange timer giver ikke nød-

vendigvis bedre studerende. 

 

Studienævnet ønsker at få præciseret, hvorledes andelen af VIP/D-VIP beregnes.  

Tallene stammer fra timetællingsprojektet, hvor der tages udgangspunkt plan-

lagte undervisningstimer pr. semester.   

VIP/DVIP-ratioen er: antallet af udbudte timer der afholdes af VIP delt med an-

tallet af udbudte timer, der afholdes af DVIP.  

Hvis der både er en VIP og en DVIP i lokalet tæller timen som VIP, det samme 

gælder, hvis der er to hold, der modtager paralle forløb, hvor det ene hold under-

vises af VIP og det andet af DVIP. Kliniske lektorer tæller desuden som VIP i 

denne opgørelsesmetode.  

 

Bilag:  Pkt 4_Angående høring over fælles grænseværdier Health 

Pkt 4_FSV studienævnets tidligere fastsatte grænseværdier overfor 

de fælles HE grænseværdier 

Pkt 4_Grænseværdier HE ordinære uddannelser til høring 

 

5. Orientering vedr. ny studieordning på Bacheloruddannelsen i Folke-

sundhedsvidenskab 

Studienævnet godkendte orienteringen. 

 

Bilag: Status vedr. revision af BA FSV_20112015 
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6. Henvendelse fra studerende vedr. Kandidat Ph.d. (4+4) 

En række studerende, der aktuelt er indskrevet som Kandidat Ph.d. studerende 

(også kaldet 4+4 ph.d.), har henvendt sig til studienævnet. I henvendelse anfører 

de, at  

 

”Det er efter vores mening ikke en forfordeling af de 4+4 studerende at tillade 

os at skrive speciale fra januar til august, eftersom vi, modsat de regulære spe-

cialestuderende, er specialestuderende på deltid og sideløbende arbejder på vo-

res ph.d. Kan der ikke opnås enighed herom, foreslår vi, at vi skriver under to 

måneder senere, således at vores specialeperiode løber fra marts til august.” 

 

Studienævnet udtaler i den forbindelse følgende: 

 

Når man er indskrevet som Kandidat Ph.d., får man på Del A tildelt 12 måneder 

til selve ph.d.-studiet, plus den tid man mangler på kandidatstudiet. Det betyder 

i praksis, at når man er tilmeldt undervisning og eksamen på kandidatstudiet, så 

følger man disse elementer som fuldtidskandidatstuderende i forhold til det an-

tal tilmeldte ECTS.  

 

Er man i et semester eksempelvis tilmeldt 15 ECTS på kandidatstudiet og ele-

menter svarende til 15 ECTS på ph.d. studiet, da skal de 15 ECTS på kandidat-

studiet følges på lige vilkår som andre studerende, der er indskrevet på kandi-

datuddannelsen. 

Det samme princip gør sig gældende, når man er tilmeldt Specialet på kandidat-

uddannelsen. Når man som Kandidat Ph.d. er tilmeldt Specialet (30 ECTS), gæl-

der således her det samme retningslinjer, som for de studerende, der er indskre-

vet på Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab. 

 

Studernede, der er indskrevet som Kandidat Ph.d.’er, er således ifølge studie-

nævnet ikke at betragte som deltidsstuderende, når de er tilmeldt Specialet (30 

ECTS) på Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.  

 

Studienævnet ønsker hertil, at der for de studerende, der er indskrevet som Kan-

didat Ph.d., skal gælde de samme retningslinjer i forhold til tidsfrister mv., som 

for de studerende, der er indskrevet på Kandidatuddannelsen i Folkesundheds-

videnskab, når man er tilmeldt Specialet (30 ECTS). 

Fristerne for Specialeopgaven fremgår af studieportalen. Her står, at studieleder 

skal have modtaget den udfyldte specialekontrakt sammen med opgaveformule-

ringen senest den 15. januar / 15. august. Såfremt opgaveformulering og specia-

lekontrakten er korrekt udfyldt, starter udarbejdelsen af specialeprojektet den 1. 

februar / 1. september, og specialet skal afleveres den første hverdag i juni /den 

første hverdag efter den 1. januar.  
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Studienævnet ønsker således at fastholde, at man som Kandidat Ph.d. skal følge 

de gældende rammer i kandidatstudiet, herunder også fristerne for indsendelse 

af specialekontrakt og aflevering af specialet, som bl.a. er fastsat ud fra, at der 

skal være mulighed for reeksamen. Til grund herfor ligger en hensigt om, at 

Kandidat Ph.d.’ere og kandidatstuderende skal være ligestillet ift. Specialet og 

kandidatstudiet generelt. Dette sker ikke, hvis der gives særlige forhold til de 

studerende, der er indskrevet som Kandidat Ph.d’er.  

 

Endelig vurderes de gældende rammer at stemme overens med Forskerskolens 

informationer om rammerne for Kandidat Ph.d. uddannelsen. 

 

Forskerskolen oplyser, at Del A i et KandidatPh.d. forløb består af 12 måneders 

Ph.d. studier samt den resterende del af kandidatuddannelsen. I forbindelse med 

en Kandidat Ph.d. vil den studerende typisk mangle 60 ECTS på kandidaten, 

hvilket svarer til 1o måneders kandidatstudier. Dette hænger sammen med, at et 

kandidatforløb på 120 ECTS er normeret til 22 måneder, idet kandidatstudiet 

påbegyndes i september og afsluttes i juni. En Kandidat Ph.d. studerende vil ty-

pisk have 12 måneders kandidatstudier bag sig, når Ph.d. forløbet påbegyndes i 

september og vil altså derved have 10 måneder igen. Et typisk Kandidat Ph.d. 

forløb vil altså se sådan ud: 

 

Del A Del B 

60 ECTS kandidat = 10 måneder 

 

60 ECTS ph.d. = 12 måneder 

120 ECTS ph.d. = 24 måneder 

I alt = 22 måneder I alt = 24 måneder 

  

Ændres fristerne for specialet, vil Kandidat Ph.d. studerende reelt få 12 måneder 

til at færdiggøre sin kandidatuddannelse, mens andre kandidatstuderende har 10 

måneder.  

 

Forskerskolen oplyser videre, at datoen for overgangen til Del B, som skrives ind 

i studieplanen, er foreløbig. Den faktiske dato for overgangen til Del B vil netop 

være bestemt af, hvornår den sidste eksamen på kandidaten ligger. Dette skal 

tænkes ind i tilrettelæggelsen af Ph.d. planen. 

 

Studienævnet besluttede på mødet, at studieleder Mette Vinther Skriver kan ind-

gå aftale om evt. andre frister og rammer for Specialet for Kandidat Ph.d. stude-

rende, hvis der kommer en henvendelse fra forskerskolen om et forslag til en 
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samlet eksamen for speciale og Del A forløbet. En sådan aftale skal efterfølgende 

godkendes af studienævnet, inden den kan træde i kraft. 

 

Bilag: Henvendelse fra Kandidat Ph.d.-studerende (4+4) 

 

7. Evt. 

Mads Filtenborg orienterede om, han i sin egenskab af næstformand for studie-

nævnet er indkaldt til møde med dekan, Allan Flyvbjerg, sammen med de øvrige 

studienævnsnæstformænd på Health. Studienævnet opfordrede Mads Filtenborg 

til at nævne, at der på uddannelsen er et stærkt ønske om at få bedre fysiske 

rammer.  

 

Mads Filtenborg orienterede desuden om, at han er indkaldt til møde i Institut-

forum. Studienævnet opfordrede Mads Filtenborg til også her at nævne, at der på 

uddannelsen er et stærkt ønske om at få bedre fysiske rammer.  


