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

Bygning 1264, lokale 220 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Morten Frydenberg og Helle Terkildsen Maindal  

 

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

Mads Filtenborg 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Vibe Bolvig (suppleant) 

 

Deltagere AU Studier: Anette Glintborg Rasmussen og Jeppe Norskov Stokholm (re-

ferent).  

 

Afbud: Mette Vinther Skriver og Viola Burau 

 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Orientering v. studieleder og studienævnsformand 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at det på Studielederforum har været 

drøftet, om der skal være mulighed for, at et eller flere uddannelseselementer 

end specialet kan afslutte uddannelsen.  

Uddannelsesbekendtgørelsen siger i den forbindelse,  

 

at specialet afslutter uddannelsen. Universitetet kan dog dispensere fra, at 

specialet skal afslutte uddannelsen, når det er begrundet i usædvanlige for-

hold, eller når et eller flere forudgående fag eller fagelementer ikke er bestå-

et 

 

På Studielederforum blev det besluttet, at de enkelte studienævn på Health skal 

forholde sig til, dels hvilke kurser på deres Kandidatuddannelser, der eventuelt 

skal kunne placeres efter specialet, og dels hvor mange ECTS disse eventuelt 

samlet må udgøre.  

 

Studienævnet vil således i løbet af foråret blive præsenteret for et oplæg hertil. 

 

3. Retningslinjer vedr. dispensation fra tilmeldingskravet for kvindelige 

og mandlige studerende på barsel (Orienteringspunkt) 
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Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at retningslinjerne vedr. barsel for 

studerende har været drøftet på Studielederforum. 

 

Det blev her besluttet, at barsel for moderen automatisk udløser dispensation fra 

tilmeldingskravet i det semester, barnet fødes, samt det efterfølgende semester. 

Det vil sige, der gives dispensation til i alt 2 semestre.  

Faderens gives samme muligheder, dvs. at denne kan søge om at blive fritaget for 

tilmeldingskravet i det semester barnet fødes, samt det efterfølgende semester. 

For faderens vedkommende kan der således også gives dispensation i op til i alt 2 

semestre. 

 

Beslutningen i Studielederforum er gældende som retningslinje for studienæv-

nene. 

 

Bilag:  Notat vedr. barsel (uddelt på mødet). 

 

4. Sager   

 

4.1 Behandlede sager siden sidst møde i studienævnet 

Studienævnsmedlemmerne kan få en oversigt over de konkrete sager, der har 

været behandlet siden sidste møde, ved at rette henvendelse til Anette Glint-

borg Rasmussen.  

 

4.2 Sager til behandling: 

Sag 1: Imødekommet 

Sag 2: Ikke imødekommet, da studienævnet ikke vurderede, at der foreligger et 

usædvanligt forhold.  

Sag 3: Imødekommet således at den studerende bliver fritaget fra bindingen til 

valgfaget. Den studerende skal således tilmeldes valgfag, næste gang de udby-

des. 

Sag 4: Imødekommet 

Sag 5: Imødekommet 

Sag 6: Imødekommet 

Sag 7: Kurset Kliniske retningslinjer blev imødekommet som valgfrit element. 

Studienævnet vurderede ikke, at kurset kan godkendes som Folkesundhedsvi-

denskabeligt seminar. Studienævnet finder ikke, at det ansøgte kursus er en 

uddybende behandling af et folkesundhedsvidenskabeligt emne, som studie-

ordningen foreskriver, et folkesundhedsvidenskabeligt seminar skal være. Det 

ansøgte kursus har ifølge studienævnets vurdering mere karakter af et metode-

kursus. Kurset vurderes derfor ikke at ligge inden for målbeskrivelsen af et fol-

kesundhedsvidenskabeligt seminar. 

Political communication: Imødekommet som valgfrit element. 

Sag 8: Imødekommet under forudsætning af at de to kurser er med gradueret 

bedømmelse. 
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Sag 9: Imødekommet under forudsætning af at kurserne ikke allerede indgår i 

den studerendes bacheloruddannelse. 

 

Bilag:  Sagsfremstillinger Sag 1-9 

 

5. Retningslinjer for reeksamen på Erhvervsorienteret projektforløb 

(10/20 ECTS) (Orienteringspunkt) 

Jeppe Norskov Stokholm gennemgik bilaget Retningslinjer for reeksamen på 

Erhvervsorienteret projektforløb (10/20 ECTS). I bilaget er beskrevet, hvilke re-

eksamensformer, der er gældende, hvis indstillingsbetingelsen til eksamen i Er-

hvervsorienteret projektforløb er opfyldt af den studerende. Hertil er de øvrige 

eksamensformer, der knytter sig til forløbet, også beskrevet. 

 

Studienævnet tilsluttede sig de beskrevne eksamensformer. Jeppe Norskov 

Stokholm sørger for, at Studenterstudievejledningen informeres om disse. 

 

Bilag: Retningslinjer for reeksamen på Erhvervsorienteret projektforløb 

 

6. Godkendelse af kurser (Beslutningspunkt) 

Bilag:  Sundhed og sygdom 2_3 sem_E15_DA (Behandles mhp. godkendelse 

af ændret eksamensform) – Godkendt 

Christian Weise kontaktes mhp. at spørge om prøveformen skal æn-

dres på Sundhed og Sygdom 1, der kører på 2. semester 

 

Udvikling af folkesundhedsstrategier - Sundhedsproblem og indsats 

(Behandles mhp. på godkendelse som FSV Seminar) –  

 Studienævnet havde følgende kommentarer: 

- ”forskellige fagområder” skal defineres og eksemplificeres (eks. 

sundhedsøkonomi, epidemiologisk, statistisk, sundhedsøkonomisk 

og organisationsteoretisk metode) 

- Definer med to linjer hvad en folkesundhedsvidenskabelig strategi  

Den reviderede kursusbeskrivelse skal sendes i høring i studienævnet 

før det kan publiceres i kursuskataloget. 

 

Sundhedsvæsenet under forandring (Udbud på Statskundskab - Be-

handles mhp. på godkendelse som FSV Seminar) – godkendt under 

forudsætning af at der anføres, at det er gradueret (eksamensform) 

 

Sundhedspolitik Etik og prioritering (Udbud på Statskundskab - Be-

handles mhp. på godkendelse som FSV Seminar) – godkendt under 

forudsætning af at der anføres, at det er gradueret (eksamensform) 

  

7. Regler for praktikophold og projektorienterede studieforløb (Orien-

teringspunkt) 
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Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Styrelsen på baggrund af en konkret 

sag har fundet anledning til at præcisere reglerne vedr. praktikophold og pro-

jektorienterede studieforløb.  

 

Sagen har været omtalt i medierne og omhandler en studerende, der har været i 

praktik, hvor praktikstedet har udbetalt løn. SU-Kontoret på det pågældende ud-

dannelsessted oplyste i den forbindelse den studerende om, at det ikke er muligt 

samtidig hermed at få udbetalt SU, hvilket den studerende har klaget over. Den 

studerende har ikke fået medhold i klagen. 

 

Styrelsen har på baggrund af sagen præciseret retningslinjerne. Essensen heraf 

er, at ophold af denne karakter kan kun honoreres med løn, hvis det direkte 

fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at der er tale om lønnet praktik. Dette 

er kun tilfældet for journalistuddannelsen, uddannelsen til fødevareingeniør og 

uddannelsen til bibliotekar. Dvs. det er ikke tilfældet for Bachelor- og Kandidat-

uddannelsen i Idræt.  

 

Hertil har styrelsen præciseret, at det i henhold til SU reglerne ikke er muligt at 

modtage SU samtidig med, at man som studerende er i lønnede praktikophold. 

Styrelsen understreger, at det gælder for alle typer af praktikophold og projekt-

orienterede forløb hos virksomheder mm., der indgår som en del af uddannel-

sen. 

 

I forhold til SU reglerne er det således en betingelse, at praktikken er ulønnet for 

at give ret til SU. Styrelsens fastslår, at det ikke er afgørende, om praktikstedet 

opfatter udbetalingen som løn.  

 

Studerende, der modtager SU, kan dog modtage tilskud til afholdte udgifter eller 

en fast månedlig ydelse til dokumenterede udgifter under praktikopholdet. Der 

kan f.eks. ydes tilskud til transport, husleje og telefon, som den studerende kan 

dokumentere, at vedkommende har i tilknytning til praktikopholdet.  

 

Bilag: Regler for praktikophold og projektorienterede studieforløb 

 

8. Regler for større skriftlige afleveringer (Beslutningspunkt) 

Punktet udskydes til næste gang.  

Dog blev det besluttet, at Jeppe Norskov Stokholm kontakter de kursusansvarli-

ge på Bachelor og Kandidatuddannelsen mhp. at afklare, om formuleringerne 

vedr. reglerne for større skriftlige afleveringer er konrekt anført i eksamensbe-

stemmelserne i de enkelte kurser. 

Bilag: Regler for større skriftlige afleveringer  

 

9. Revision af studieordningerne for bachelor- og kandidatuddannelsen 

(Orienteringspunkt) 
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Udskydes til næste gang.  

 

10. Evt. 

 

 

 

 

 

  


