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Møde den: 22. november 2016, kl. 14.00 – 16.00 
Bygning og lokale: 1260-310 
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: Studenterstudievejledningen 
 
Studieadministrationen: Helle Bønnesøe Nielsen, Tobias Abell Nielsen, Damian 
Goldberg 
 

Dagsorden 

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

 
Sag 1 - Ansøgning om dispensation fra aktivitetskravet og udsættelse af  
maximal studietid - med bilag 
 
Sag 2 - Afmelding speciale - med bilag 
 

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 

i. Næstformand: Tænketank 
ii. Studerede: valg 2016 

c. Nyt fra studievejledningen 
d. Nyt fra Studieadministrationen 

i. Ny studentermedarbejder 
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4. Uddannelsesevaluering  

Drøftelse. 
 
Præsentation og drøftelse af uddannelsesrapport fra studieledere. Input fra stu-
dienævn. 
 
Bilag 2 - Uddannelsesrapport (FiveYearFSV_UK_2) 
 

 
5. Uddybning af konsekvensrettelser i studieordning 

Orienteringspunkt. 
 
Orientering om implementering af tilføjede konsekvensrettelser i studieordning.  

 
Bilag 3 – Tilføjelser til konsekvensrettelser. 
 

 
6.  Studieaktivitetskrav og dispensationer 

Formålet med nærværende oplæg er at etablere en fælles vejledende retningslin-
je på HE ift. studerende som direkte eller indirekte – via andre dispensationsfor-
hold – får brug for dispensation fra studieaktivitetskravet. Den vejledende ret-
ningslinje har som formål at understøtte ligebehandling af de studerende på HEs 
uddannelser. Forslaget til retningslinjen er blevet behandlet og godkendt i HE 
uddannelsesforum og bringes nu til godkendelse i studienævnet.  
 
Bilag 4 - Håndtering af studieaktivitetskravet i forbindelse med dispensations 
sager 

 
 
7. Eventuelt 
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