
 

 

 

 
Health 

Aarhus Universitet  

Vennelyst Boulevard 9  

8000 Aarhus C 

Tlf .: 87150000 

Fax: 86128316 

E-mail:  sun@au.dk  

http://health.au.dk/  

 

 

 

Dato:25.januar 2016 

Ref: JNST 

 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

Møde den: 25. januar 2016, kl. 8.30 – 9.45 

Bygning 1261, lokale 118 

Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

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

Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere 

 

Deltagere studerende: Karin Rosenkilde, Vibe Bolvig og Mads Filtenborg (Studie-

næstformand) 

 

Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 

 

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

 

Afbud: Eva Aakjær 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

  

3. Sager   

3.1 Sager til behandling 

Bilag:  Sag 1 - med bilag 

 

3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

 

Bilag:  Sagsoverblik, dec-jan 

Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienæv-

net. 

 

4. Orientering vedr. årgangsstatistik og studieledertal 

 

Overordnede tendenser i studieledertallene, Folkesundhedsvidenskab 

De studerendes progression findes ved at se på gennemsnitligt optjente ECTS-

point pr. semester på Folkesundhedsvidenskab. For bachelorerne er der 91,21% 

(83 studerende) der har optjent 30 eller flere ECTS pr semester. For kandidater-

ne har 12,90% (8 studerende) optjent 30 eller flere ECTS pr semester, imens 
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82,26% (51 studerende) af kandidaterne har optjent imellem 20 og 25 ECTS pr 

semester.  

  

Eksamensstatistikken dækker over data fra sommereksamen 2015. Her var der 

en beståelsesprocent i første eksamensforsøg på 92,65% for bachelorerne og 

97,50% for kandidaterne. 

 Karaktergennemsnittet på bacheloruddannelsen var 7,13 og på kandidatuddan-

nelsen var det 8,7. 

  

Overordnet tendenser i årgangsstatistikken, Folkesundsvidenskab. 

Årgangsstatistikken vedrører de ordinære studerende. Data er udtrukket 29.-30. 

oktober.  

For bachelorstuderende årgang 2012-sep (51 studerende) ses det, at efter tre år 

er 55% (28) afsluttede, 18% (9) åbne og 27% (14) afbrudt.  For Folkesundhedsvi-

denskabs kandidater ses det ved årgangen 2013-sep (36 studerende), at der efter 

to år var 8% (3) afsluttede, 89% (32) fortsat aktive (åbne) og 3% (1) afbrudte stu-

derende.  

  

OBS! Studieldertallene og årgangsstatistikken indeholder personfølsomme op-

lysninger og kan derfor ikke udleveres til studienævnet. De medbringes i stedet 

på studienævnsmødet, hvor studienævnet vil få mulighed for at stille spørgsmål 

hertil. 

 

5. Evt. 

  


