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Møde den: 22. september 2016, kl. 9.00 – 11.00 
Bygning: Værkstedet Sygeplejevidenskab 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævns-
formand), Mette Vinther Skriver, Viola Burau og Loni Leddere 
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Sofie Holmbjerg Bangsgaard, Amanda Sand-
bæk og Ulisa Jeyaratnam 
 
Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 
 

Dagsorden 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 – Dispensation fra reglen om maximal studietid  
 

 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

 
Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst  
 
  

3.  Gensidig orientering 
 

a. Nyt fra studielederen 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

• Kommunikation til studerende om fremdriftsreform 
d. Nyt fra Studieadministrationen 

• Orientering om implementering af konsekvensrettelser i studieord-
ning og kursuskatalog som følge af Fremdrift II. 

 
Bilag 2 - Notat fremdrift til studienævn 

 
  
4. Uddannelsesevaluering 
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Som en del af AUs kvalitetssystem afholder deltager uddannelserne i årlige sta-
tusmøder og hver 5. år gennemgår den enkelte uddannelse en uddannelseseva-
luering. I år er det BA/KA i Folkesundhedsvidenskab, som er undervejs i en 
uddannelsesevaluering. Du finder HEs retningslinjer for uddannelsesevalue-
ring her. Studieleder står for at udarbejde en selvevalueringsrapport og inddra-
ger bl.a. studienævnet og en aftagerpanel i processen. 

 
 
5. Hjælpemidler ifm. eksamen (stedprøver) 

Orienterings-/beslutningspunkt 
 
I forbindelse med overgangen til digital eksamen og som del af en større opryd-
ning i studieordninger og kursuskatalog er der arbejdet med kategorier til tilladte 
hjælpemidler til stedprøver på HE’s uddannelser. Der skal foretages videre im-
plementering. 

 
Bilag 3 - Notat stedprøver hjælpemidler 
Bilag 4 - Oversigt stedprøver 

 
 
6. Undervisningsevaluering  

Orienteringspunkt. 
 
Processen for uddannelsesevaluering har haft en række komplikationer. På bag-
grund af bla. feedback fra studienævn og undervisere arbejdes der nu aktivt på at 
få tilrettet system og proces –således, at den enkelte undervisers mulighed for 
evaluering samt den overordnede kvalitetsproces sikres. Der oplyses om den di-
gitale evaluering (herunder om proceduren for kursusevalueringen) her. Evalue-
ringerne er desuden gjort tilgængelige her. 

 
Bilag 5 - Kursusevaluering_Krav til funktionalitet E2016_20160916 
Bilag 6a -Procedure_for_kursusevaluering_godkendt_fakultetsledelsen 
Bilag 6b - 2016.09.16 Demonstration af undervisningsevaluering i Blackboard 
Bilag 7 - Procesbeskrivelse kursusevaluering_udkast 20160907 

 
 
7. Valgfag efterår 2017 

Orienteringspunkt. 
 
Der har været afholdt møde med administrationen pga. den forgående meget 
komplicerede proces. Der skal nu arbejdes med forenkling/ensretning af krav for 
uddannelserne under Studienævnet for sundhedsvidenskab. Folkesundhedsvi-
denskab inviteres i den forbindelse til samarbejde. 
 

file://uni.au.dk/dfs/HE_Administrationscenter/IA/Endelige%20dokumenter/Retningslinje%20udddannelsesevaluering_endelig%2025.%20februar%202016.pdf
http://health.medarbejdere.au.dk/undervisning-og-eksamen/digital-evaluering/
http://cesu.au.dk/udvikling/evaluering/evalueringsresultater/
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Bilag 8 – Notat: Rammer for fælles pulje af valgkurser 
 
 
8. Uddannelsesdag på Health 

Beslutningspunkt. 
 
For at gøre dagen så relevant og vedkommende som muligt ønskes studienævns 
hjælp.  

 
Bilag 9 - Uddannelsesdag på Health 
Bilag 10 - Uddannelsesdag Health 2016_program til studieledere 

 
 
9. Ændringer i eksamensbekendtgørelsen 

Orienteringspunkt. 
 
Som en del af bekendtgørelserne studiefremdriftsreformen er eksamensbekendt-
gørelsen blevet ændret.  
 
Bilag 11 - Eksamensbekendtgørelsen 

 
 
10. Nye AU regelsæt vedr. prøver og studieaktivitetskrav 

Orienteringspunkt. 
 

Aarhus Universitet har vedtaget en række nye regelsæt, der alle træder i kraft pr. 
1. september 2016. Studienævnet orienteres hermed om de væsentligste ændrin-
ger i de nye regelsæt. Alle regelsæt vedlægges som bilag. 

 
Bilag 12 - Notat vedr. nyr prøveregler og studieaktivitetsregler på AU 
Bilag 13 - AU regler studieaktivitetskrav 
Bilag 14 - Prøveregler 2016 
Bilag 15 - Regler om brug af computer ved prøver 2016 
Bilag 16 - Tilsynsregler  2016 

 
 
11. Evaluering af praktikforløb og kvaliteten af projektrapporter 
 
 
12. Godkendelse af kurser F17 

 
Bilag 17 – Overblik kurser 
[Ikke alle bilag er modtaget en uge inden studienævnsmøde, derfor vil disse bli-
ve uploadet løbende] 
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13. Evt. 
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