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Møde den: 15. december 2016, kl. 10.15 – 12.15 
Bygning og lokale: Værkstedet, bygn. 1633, lokale 225 
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: Damian Goldberg 
 
Studieadministrationen: Helle Bønsøe Nielsen, Tobias Abell Nielsen,  
 

Dagsorden 

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

 
Sag 1 - Afmelding bindende tilmelding + ny maksimal studietid 
 
Sag 2 - Afmelding speciale 
 

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 
d. Nyt fra Studieadministrationen  

 
 
4. Valgfag 

Beslutningspunkt. 
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Kursusudbuddet forsøges klar til 1. februar. Dette betyder, at der skal tages stil-
ling til dette på studienævnets decembermøde. Det er blevet besluttet, at der fo-
retages en forbehandling af kurserne. Dette er sket på formøde til studienævnet  
med ekstra deltagelse af studenterrepæsentant Eva Aakjær deltager. Indstillinger 
fra arbejdsgruppen behandles af studienævnet. 

 
Bilag 2 – Fagbeskrivelser 
 
 

5. Møderække 2017 og konstituering  
Forslag til møderække for foråret 2017 fremlægges til tilrettelse og godkendelse. 
Det gøres i den forbindelse opmærksom på konstitueringen i februar efter valget 
af nye studenterrepræsentanter i studienævnet.  

 
Bilag 3 – Forslag mødeplan 
 

 
6. Proces studieordning 

Arbejdet med ændring af studieordningen for hhv. bachelor- og kandidatuddan-
nelsen på FSV har været udskudt. Tanken er nu at se nærmere på bachelorud-
dannelsen (som der allerede er arbejdet meget med) i perioden fra januar til 
marts. Herefter igangsættes arbejdet med kandidatuddannelsen. Der indstilles 
til, at studienævnet ser nærmere på denne plan.  
 
Bilag 4 – Materiale fra projektgruppen vedr. ny studieordning på Bachelor 

 
 
7. Erhvervsorienteret projektforløb 

Orienteringspunkt. 
 
De erhvervsorienterede projektforløb samt selvstændige opgaver er blevet gen-
nemgået. Der er bedt om uddybning af de selvstændige opgaver og der er således 
14 godkendte erhvervsorienterede forløb til foråret. 
 
Bilag 5 – Erhvervsorienterede projektforløb 

 
 
8. Eventuelt 
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