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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,  

 

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

næstformand) 

 

Deltagere AU Studier: Drude Jørgensen, Ditte Bak og Jeppe Norskov Stokholm (refe-

rent).  

 

Afbud: Eva Aakjær, Violoa Bureau, Loni Leddere 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Gensidig orientering 

 

a. Nyt fra studielederen 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der er 18 studerende, der er 

tilmeldt speciale i F16, mens der er 17 studerende, der har afleveret spe-

ciale i januar. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at der i forbindelse med udleve-

ring  af eksamensopgaver d. 4 januar kl 12 var problemer med adgangen 

via WAYF, hvilket betød, at det ikke kunne lade sig gøre at se eksamens-

opgaverne. Problemerne  betød, at eksaminerne blev forlænget med 30 

min., således at afleveringsfristen for alle eksaminerne blev forlænget 

med 30 minutter. 

 

Mette Vinther Skriver orienterede om, at institutleder, Søren Kjærgaard, 

stopper pr. 1. juni, 2016.  

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Mads Filtenborg orienterede om, at han har været til møde med institut-

leder, Søren Kjærgaard. Her blev konsekvenserne af fremdriftsreformen 

gennemgået, herunder at de økonomiske, som forventes at ramme ud-

dannelserne i de kommende år. Konsekvenserne heraf er blandt andet, 
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at uddannelserne fremadrettet vil blive underlagt en strammere økono-

misk styring end hidtil. 

 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 

Intet til dette punkt 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen 

Intet til dette punkt 

  

3. Sager   

3.1 Sager til behandling 
 

Sag 1 

To ud af tre følgende kurser kan godkendes samlet som 15 ECTS seminarfag. 

Dette under forudsætning af, at den studerende kan dokumentere, at udbyder 

af kurserne kan bekræfte, at de to valgte kurser bestås med en gradueret karak-

ter.  

 HSH725 - Research Literacy for Health Practice (7,5 ECTS) 

 HSH769 - Comparative Health Systems (7,5 ECTS) 

 HSH728 - Health Equity and Human Rights (7,5 ECTS) 
 

Studienævnet finder, at de ovenævnte kurser har en faglig sammenhæng, hvor-

ved to af disse kan kobles og derved samlet erstatte 15 ECTS seminarfag. 

 
Kurset HSH701 - Principles and Practice of Public Health (7,5 ECTS) kan sam-

let sammen med det af de ovenstående kurser, der ikke indgår som et seminar-

fag, godkendes samlet som 15 ECTS valgfri elementer.  

Det er ikke et krav, at disse kurser bestås med en gradueret karakter.  

 

Den studerende skal i afgørelsen gøres opmærksom på, de to kurser, der kobles 

for derved samlet at udgøre 15 ECTS valgfag, begge skal bestås. Sker det ikke, 

vil det kursus, der bestås, kun kunne godkendes som 5 ECTS valgfrit element. 

 

Bilag:  Sag 1 - med bilag 

 

3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

 

Ditte Bak gennemgik kort sagsoverblikket. Studienævnet havde ingen bemærk-

ninger hertil. 

 

Bilag:  Sagsoverblik, dec-jan 

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

net. 
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4. Orientering vedr. årgangsstatistik og studieledertal 

 

Overordnede tendenser i studieledertallene, Folkesundhedsvidenskab 

Mette Vinther Skriver gennemgik de overordnede tendenser i studieledertallene. 

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 kandida-

terne har 12,90 % (8 studerende) optjent 30 eller flere ECTS pr semester, imens 

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. 

Mette Vinther Skriver gennemgik de overordnede tendenser i Årgangsstatistik-

ken vedrører de ordinære studerende.  

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 Folkesundheds-

videnskabs kandidater ses det ved årgangen 2013-sep (36 studerende), at der ef-

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

te studerende.  

 

I forlængelse af gennemgangen af studieledertallene og årgangsstatistikken drøf-

tede studienævnet blandt andet frafaldet på Bacheloruddannelsen, herunder og-

så de tiltag, der allerede er iværksat for at mindske dette, samt mulige tiltag der 

kan iværksættes. Mette Vinther Skriver orienterede i den forbindelse om, at dette 

er et opmærksomhedspunkt, som der både er sat fokus på ift. det årlige dialog-

møde med Prodekan for Uddannelse og i forbindelse med arbejdet med den nye 

studieordning for bacheloruddannelsen.. I forhold til sidstnævnte har man gjort 

sig nogle overvejelser omkring uddannelsens profil, sammensætning og struktur 

med henblik på dels at tiltrække flere ansøgere og dels at mindske frafaldet.  

 

Studienævnet ønsker, at det bliver undersøgt, om der fremadrettet kan genereres 

en oversigt over gennemsnittet på de afsluttende eksamenerne på BA og KA. 

Jeppe Norskov Stokholm har efter mødet undersøgt dette. Den ønskede oversigt 

kan rekvireres via HE Studier. Desuden har de studerende via STADS mulighed 

for ud for alle de eksamener, de har afsluttet, at få oplyst hvad karaktergennem-

snittet er for disse. 
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OBS! Studieledertallene 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. 

Mette Vinther Skriver takkede Mads Filtenborg ,Vibe Bolvig og Karin Rosenkilde 

for deres store arbejde i studienævnet. 

 

  


