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Møde den: 29. januar 2015, kl. 8.30-9.30 

Sted: Bygning 1261, lokale 118 

Studienævn for Folkesundhedsvidenskab – konstituerende møde  

 

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Niels Trolle Andersen, Helle Terkildsen Main-

dal, Viola Burau og Loni Leddere (suppleant) 

 

Deltagere studerende: Eva Aakjær og Karin Rosenkilde 

 

Observatør(er): Studenterstudievejledere Martha Monrad  

 

Deltager(e) AU Studier: Jeppe Norskov Stokholm (referent).  

 

Afbud: Morten Frydenberg, Pernille Lundsgaard og Mads Filtenborg Christensen 

REFERAT 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Orientering fra den afgående formand/studieleder om studienævnets 

arbejde. Herunder kort gennemgang og godkendelse af forretnings-

ordenen  

 

Niels Trolle Andersen gennemgik de generelle rammer og regler for studienæv-

nets arbejde. Herunder studienævnets arbejdsopgaver vedr. uddannelseskvalitet, 

studieordninger, uddannelsesplanlægning, dispensations- og meritsager, hørin-

ger mv. 

 

Hertil gennemgik Niels Trolle Andersen kort studienævnets forretningsorden. 

Herunder studienævnets sammensætning af VIP- og studentermedlemmer, pro-

ceduren omkring valg af formand og næstformand, formanden og næstforman-

dens arbejde og praksis omkring udarbejdelse af dagsorden til studienævnsmø-

der mv. 

 

Studienævnet takkede Niels Trolle Andersen for det arbejde, han har udført for 

studienævnet og uddannelsen. 

 

Bilag: Forretningsorden – Studienævn FSV 

 

3. Valg af formand samt indstilling af studieleder til dekanen 

Mette Vinther Skriver blev valgt til studienævnsformand. 

Studienævnet indstillede Mette Vinther Skriver til posten som studieleder.  
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4. Valg af stedfortræder for formand 

Morten Frydenberg blev valgt som stedfortræder. 

 

5. Valg af næstformand blandt de studerende 

Mads Filtenborg Christensen blev valgt som næstformand. 

 

6. Datoer for forårets møder  

Det blev aftalt, at møderne i studienævnet blev afholdt på følgende datoer: 

 19. februar, kl. 11.00-13.00 

 19. marts, kl. 11.00-13.00 

 30. april, kl. 11.00-13.00 

 21. maj, kl. 11.00-13.00 

 18. juni, kl. 11.00-13.00 

 

7. Evt.  

Mette Vinther Skriver orienterede om afviklingen af eksamen i Socialmedicin og 

Rehabilitering, som har været omtalt i medierne pga. genbrug af dele af eksa-

menssættet. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at hun, efter hun blev opmærksom på 

problematikken omkring genbrug af dele af eksamenssættet, sammen med kur-

susansvarlig vurderede, at det var fagligt forsvarligt, at lade den pågældende ek-

samen fortsætte. Der var således enighed om, at den pågældende eksamen ikke 

skulle annulleres.  

Mette Vinther Skriver orienterede desuden om, at man valgte at køre samtlige 

opgavebesvarelser fra denne og sidste års eksamen i Socialmedicin og Rehabili-

tering igennem Urkund, der er en plagiatkontrol. Resultatet herfra gav ikke an-

ledning videre foranstaltninger.  

 

Mette Vinter Skriver orienterede om, at der i foråret 2015 er fire studerende, der 

skal skrive speciale. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at studienævnet i løbet af det kommende 

år skal arbejde med en revision af studieordningerne på bachelor- og kandidat-

uddannelsen. Punktet vil blive taget op på det førstkommende ordinære møde i 

Studienævnet.  


