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Møde den: 19. februar 2015, kl. 11.00 – 13.00 

Bygning 1264, lokale 220 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Helle Terkildsen Maindal, 

og Viola Burau  

 

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

Mads Filtenborg 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Anders Jensen 

 

Deltagere AU Studier: Jeppe Norskov Stokholm (referent).  

 

Afbud: 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Orientering om de generelle rammer og regler for studienævnet ar-

bejde. 

V/Afsnitsleder Merethe Haugaard, Administrationscenter Health. 

 

Merethe Haugaard gennemgik de generelle rammer og regler for studienævnets 

arbejde. Herunder studienævnets arbejdsopgaver vedr. uddannelseskvalitet, stu-

dieordninger, uddannelsesplanlægning, dispensations- og meritsager, høringer 

mv. samt studienævnets placering i Aarhus Universitets organisation. 

 

3. Orientering v. studieleder og studienævnsformand 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der i studielederforum er vedtaget nog-

le retningslinjer for studerende, der skal på barsel.  Disse indebærer, at den stu-

derende som udgangspunkt kan blive fritaget fra tilmeldingskravet på 30 ECTS 

pr. semester i det semester, hvor vedkommende føder (terminssemesteret) samt 

det efterfølgende semester (barsles semesteret).  

Det er også muligt for mandlige studerende at søge dispensation fra tilmeldings-

kravet.  

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der 

skal udarbejde nogle retningslinjer vedr. udarbejdelse af eksamensopgaver. Ar-

bejdsgruppen er nedsat på baggrund af de to sager vedr. genbrug af eksamens-

opgaver, der var på Health i vintereksamen 2014/15. 
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4. Sager   

 

4.1 Behandlede sager siden sidst møde i studienævnet 

Anette Glintborg Rasmussen orienterede om de sager, der er afgjort admini-

strativ siden mødet i studienævnet i december, 2014. 

 

4.2 Sager til behandling: 

 

Sag 1: De ansøgte kurser på Netherlands Institute for Healths Sciences er sam-

men med kurset Fødevare og ernæring i økonomi og samfund samlet god-

kendt som 10 ECTS 

 

Sag 2: Godkendt 

 

Sag 3: Godkendt 

 

Sag 4: 5 af de ansøgte kurser godkendes samlet som i alt 30 ECTS. 

 

Sag 5: Kurset Social an cultural perspectives in public health er godkendt til 5 

ECT.  

Kurset Enviromental influences on health blev ikke godkendt, da studienævnet 

efter dialog med de kursusansvarlige på kurset Miljø og Sundhed på bachelor-

uddannelse fandt, at der er for store faglige overlap mellem de to kurser. Dvs. 

store dele af indholdet i kurset Enviromental influences on health er dækket 

via kurset Miljø og Sundhed. 

 

Sag 6: Godkendt 

 

Bilag:  Sagsfremstilling 1 

  Sagsfremstilling 2 

Sagsfremstilling 3 

Sagsfremstilling 4 

Sagsfremstilling 5 

Sagsfremstilling 6 

 

5. Godkendelse af kurser 

Studienævnet drøftede kursusbeskrivelserne, der alle er tænkt udbudt som folke-

sundhedsvidenskabelige seminarer i efterårssemesteret 2015. 

 

Udvikling af folkesundhedsstrategier – sundhedsproblem og indsats  

Kurset blev ikke godkendt i den fremsendte form. Målbeskrivelsen for kurset 

skal omformuleres, så den tager udgangspunkt i de generiske mål for FSV-

seminarerne. Eksamensformen skal konkretiseres. Undervisningsformen skal 

beskrives.  
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Når ovenstående justeringer er foretaget, ønsker studienævnet at se kursusbe-

skrivelsen igen mhp. endelig godkendelse. 

 

Advanced Epidemiology  

Kurset blev godkendt 

 

Enviromental health at home, at work and in the world 

Kurset blev godkendt 

 

Målgrupper, genrer & medier – målrettet sundhedskommunikation 

Kurset blev godkendt 

 

Mental børnesundhed  

Kurset blev ikke godkendt i den fremsendte form. Kursusbeskrivelsen skal redi-

geres og omfangskravet på opgaven øges fra 1 side til 3-4 sider. 

Når ovenstående justeringer er foretaget, ønsker studienævnet at se kursusbe-

skrivelsen igen mhp. endelig godkendelse. 

 

Bilag:  Udvikling af folkesundhedsstrategier – sundhedsproblem og indsats 

Advanced Epidemiology 

Enviromental health at home, at work and in the world 

Målgrupper, genrer & medier – målrettet sundhedskommunikation 

 

6. Evaluering af kurser 

Punktet blev udskudt til det kommende møde. 

 

Bilag:  Notat til studienævnet - evaluering FSV intro 

  B&S-evaluering_2014-15 

  Evaluering af OF for folkesundhed 2014 

Samlet evaluering_FSV_KI_27012015 

 

7. Præsentation af proces for revision af studieordningerne for bache-

lor- og kandidatuddannelsen 

Studienævnet vedtog, at der arbejdes på en studieordningsrevision med henblik 

på implementering fra 1. september 2017. 

 

8. Regler for større skriftlige afleveringer  

Punktet blev udskudt til det kommende møde 

 

Bilag: Regler for større skriftlige afleveringer  

 

9. Evt. 

Intet til dette punkt. 

 


