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Møde den: 13. maj 2016, kl. 14.00 – 16.00 
Bygning 1261, lokale 118 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (Studieleder og studienævnsformand), Morten 
Frydenberg, Viola Burau og Loni Ledderer 
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Sofie Holmbjerg Bangsgaard, og Amanda 
Sandbæk og Eva Aakjær 
 
Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 
Administrationen: Tobias Abell (referent), Drude Katrine Jørgensen 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden blev godkendt 
 
 
2. Gensidig orientering 

 
a. Nyt fra studielederen 

Møde i censorformandsskabet for folkesundhedsvidenskab. Fokus på 
eksamen. 
På KU ses der på at beskære den eksterne censur, muligvis vha. stikprø-
vecensur samt mulig sammenlægning af studienævn.   
 
Mette Vinther Skriver sygemeldes kortvarigt fra 25. maj. Morten  
Frydenberg indsættes .  
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Der er afholdt studienævnsseminar , hvor der blev holdt oplæg om ud-
dannelseskvalitet af de enkelte studienævn. Skift fra fokus på kvantitet 
til kvalitet på uddannelserne. Akkrediteringsprocessen er en del af dette 
arbejde.  
 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
Der arbejdes med kommunikation af konsekvenserne af kommende æn-
dringer af fremdriftsreformen, version 1,   til de studerende. En stor op-
gave at sikre, at arbejde præventivt med dette. Især er der fokus på spe-
cialet.  

 
d. Nyt fra Studieadministrationen 
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Også her arbejdes med implementering af fremdriftsreformen, version 
2. Der ses frem mod øget af 

                        klaring, og der forventes punkter ang. dette til behandling på kommende  
                        studienævnsmøde.   
 
3. Sager   
3.1 Sager til behandling 

Sag 1 - Afmelding af eksamen 
Ansøgningen imødekommes og ansøgers plan 1 godkendes. 

   
 
Sag 2 - Afmelding af speciale 
Ansøgningen afvises. 
 
Sag 3 – Udsættelse af afleveringsfrist 
Ansøgningen afvises. 
 
 

3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 
 
Bilag:  Sagsoverblik – sager siden sidst 

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

 
 Ingen bemærkninger 
  
 
4. Statusmøde - datapakker 

Til drøftelse. Studieleder ønsker eventuelle indspark til uddannelsesrelevante 
punkter til det årlige statusmøde.  
 
Bilag: 
Skabelon_beretning_når uddannelsesevalueres 
Folkesundhedsvidenskab BA datapakke 
Folkesundhedsvidenskab KA datapakke 
Opsummering statusmøde for folkesundhedsvidenskab 
Retningslinje årlig status_endelig 25. februar 2016 
Folkesundhedsvidenskab Dagsorden statusmøde 2016  

 
Gennemgang af datarapport for hhv. bachelor og kandidat. Desuden fokus på de stu-
derendes progression på kandidaten.  
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Studienævnets input til mødedagsorden statusmøde:  
• Der foreslås nærmere drøftelse af karaktergivning, evt. med oplæg fra 

Lotte O’Neill. Herunder diskussion af prøveformer og de krav, som stilles 
til de studerende.  

• I forbindelse med førsteårsfrafald diskuteres:  
o Optagelsesprøve eller (kollektive) interviews som en mulighed for at 

sikre interesse blandt indskrevne, evt. efter inspiration fra Idræt eller 
Medicin. 

o Dialog med studievejledere på de gymnasiale uddannelser for at sikre 
formidling af studieindhold.  

• Aftagerpanelets inddragelse i arbejdet (behandles desuden på kommende 
studienævnsmøde). 
 

 
 
5. Studieordningsrevision af bacheloruddannelsen 

Studienævnet bedes tage stilling til om revisionen udsættes. Med begrundelse 
som fremgår af bilag 
 
Bilag: Notat Angående Studieordningsrevision 
 
Indstillingen godkendes, således at revisionen udsættes med henblik på at den 
nye studieordning på bacheloruddannelsen træder i kraft september 2018 .  
 
 

6. Offentlig forvaltning – eksamen med sundhedsrelevans  
Drøftelse 
 
Bilag: Notat vedr- forespørgsel mht. om eksamen kan sikres at være indenfor 
sundhedsområdet 
 
Den forlæggende argumentation accepteres da uddannelsens indhold ift. offent-
lig forvaltning ikke kun er sundhedsorienteret. Det ønskes afklaret, om det er 
muligt at indføre et enkelt sundhedsrelateret spørgsmål.  

 
I forlængelse af dette er der behov for forventningsafstemning med de studeren-
de i forhold til faget indhold.  

 
7. Læseplan  

Orientering 
Bilag 
Læseplan 1. sem_FSV BA_020516 
Læseplan 3. sem_FSV BA_260416 
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8. Evalueringer af kurser på FSV – nye procedurer og regler evaluering 
i BB.  
Drøftelse. 
 
Behandling af punktet udskydes til første møde efter sommerferien. 
 
 

9. Evaluering af mentorordningen  
Orientering 
Bilag 
Notat evaluering mentorordning idræt og FSV 
Evaluering mentees FSV E 15 
 
Dette vil være fokuspunkt til næste års forløb samt styrkelse af mentees forbere-
delse gennem mentorenes arbejde. Der arbejdes desuden på at øge svarprocen-
ten. Opmærksomhed på, at læsegrupper fylder meget blandt de studerende.  
 

10. Læsegrupper og eksamensgrupper   
Drøftelse 
Bilag: Notat Angående dannelse af læsegrupper på første studieår 

 
        Det er frivilligt om læsegrupper er sammenfaldende med eksamensgrupper. Der  

er opmærksomhed på dette blandt studentervejlederne.    
 
Det betragtes som holdansvar, at alle har mulighed for at deltage i læsegrupper.  
Holdrepræsentanter inddrages, men det endelige ansvar ligger hos studentervej 
ledningen.  
 
Studienævnet beslutter, at afkrydsningsmodellen for gruppedannelse anvendes.  

  
11. Holdrepræsentanter 

Valg af holdrepræsentanter annonceres af studievejledere.  
 
12. Planlægning af SN-møder efterår 2016 

Mandag og torsdag, kl. 9-11 
Ændres efter uge 42, kl. 14-16 
  

        Næste møde er d. 23/6 kl 8.30-10.30 
Førstekommende møde i E2016 er 29. august kl 09-11.  

        Efterfølgende Torsdag d. 6. oktober 2016  
  

 .......................................................................................................   
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