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Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 – 11.00 
Bygning 1611, lokale 121b 
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævns-
formand), Viola Burau og Loni Leddere 
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Eva Aakjær og Ulisa Jeyaratnam 
 
Observatører: Nanna Jensen og Anders Vedsted (studievejledere), Helle Bønnesøe 
(sagsbehandling), Tobias Abell Nielsen (referent) 
 

Dagsorden 

Afbud: Amanda Sandbæk  
 
Sygemeldt: Mette Vinther Skriver 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden godkendt.  
 
2.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 
Der optaget 55 på bacheloruddannelsen med 53 fremmødte. 39 optaget 
på kandidatuddannelsen. 17 nye specialekontrakter godkendt.  Desuden 
orienteres om behandlingen om specialekontrakter, der arbejdes på at 
gøre procedure for specialekontrakter mere klar. 
Studielederforum afholdes 27/09/2016 med fokus op kvalitetsopfølg-
ning. Der forsøges at finde afløser for Morten Frydenberg til dette møde. 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
Næstformand har været til Dialogmøde 25/08/2016 med dekan og pro-
dekan. Der er udtrykt ønsker om differentierede studerende samt at 
studentermedlemmer hjælper med til at kommunikere fremdriftsrefor-
men til de studerende.   

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
Der er studiestart 30/08/2016 og med kommende kandidatstart. Der 
kommer ny struktur i studievejledningen, og der vejledes nu på tværs af 
studierne, men med en opdeling mellem kandidat- og bachelorvejled-
ning. Dette gøres med ønske om at ressourcerne fordeles lige samt at 
strømline vejledningen. 
Tutorer har lavet læsgrupper til studiet, disse kommunikeres til studie-
leder. 

d. Nyt fra Studieadministrationen 
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- Leder Anna Bak ansat som uddannelseschef i studieadmini-
strationen.  

  
3. Sager   
3.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 – Dispensation bindende tilmelding  
Hasteproblematik da der er tale om udenlandsophold. Ansøgningen godkendes 
som den forelægger.  

 
Generel drøftelse af procedure ifm. ansøgninger fra udrejste studenter, som an-
søger mens de befinder sig i udlandet. Konklusion:Der kræves generelt meget 
grundig sagsbehandling af sagerne og disse bør som udgangspunkt behandles i 
studienævnet.    

 
Sag 2 – Afmelding af reeksamen  
Der gives dispensation til at framelde eksamen og deltagelse på bachelorsemi-
nar samt at starte fag på kandidatuddannelsen. 

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

 
Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst 
 
Spørgsmål til sag om dispensation fra 4. forsøg. Det præcisere i regler for di-
spensation, at usædvanelige forhold ”noget uberegneligt”, mens andre forhold  
–som eksempelvis arbejde– ikke er underlagt mulighed for dispensation.  
 
Vejleder fra andet universitet ifm. speciale er ikke mulig.  

 
  

4. Orientering fra Healths uddannelsesforum  
Orienteringspunkt.  
 
Studieledere fra Health mødtes på dette møde med prodekan og administration. 
Blandt de behandlede emner har været ekstern censur, hvor studieledere har gi-
vet støtte til ekstern censur. Der er ønske om mulighed for at rotere den eksterne 
censur mellem kursere, for at få mest muligt ud af den censur som gives ift. at 
kvalitetssikre uddannelserne. Fremdriftsreformens regler blev diskuteret nær-
mere. Evaluering via Blackboard ønskes forbedret, bl.a. ift. tekstkommentarer.  

 
  
5. Den tværgående uddannelsesrapport på Health 
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I forhold til placering af studienævnsmøder i efteråret afholder alle studienævn 
inden udgangen af uge 36 et møde, hvor studienævnet orienteres om indholdet 
af statusrapport for uddannelsen (opsamling på statusmødet) mhp. iværksættel-
se af initiativer. På den måde vil alle studieledere have drøftet indholdet af deres 
rapport med studienævnet inden møde i Uddannelsesforum i uge 37, hvor der 
bliver en fælles drøftelse. Der foreligger nu et referat samt en handleplan fra mø-
det, som studienævnet og studelederen fremadrettet arbejder ud fra.  

 
Der fokuseres især på sikring af undervisning i den kommende periode samt mu-
lig afslutning af proces for studieordning for bachelor. Derudover er der stor 
opmærksomhed på frafaldsproblematikken og aftagerpanel (se punkt 10 i dette 
referat).  
 
Bilag 2 –Folkesundhedsvidenskab Opsamling statusmøde 2016 endelig 
 

 
6. Spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen 

Beslutningspunkt. 
 
Fra Uddannelsesforum til vurdering i studienævn. Studienævnet bedes vurdere  
spørgsmålene på skala (jf. bilag 5). Vedlagt er desuden spørgsmål til undervis-
ningsevaluering (bilag 7) for at sikre, at overlap undgås. 
 
Studienævnet slutter op om kommentarerne fra Studienævnet for sundhedsvi-
denskab. 
 
Bilag 3 - Sagsfremstilling til studienævnenes vurdering 
Bilag 4 - Udkast til Spørgeskema SMU2017 - TIL studienævn og udd.fora 
Bilag 5 - Health spørgsmål 
Bilag 6 - Referat studiemiljøspørgsmål (fra Studienævnet for sundhedsvi 

                         denskab) 
 
 
7. Valgfag og seminarfag på kandidatuddannelsen i folkesundhed 

Beslutningspunkt. 
 
Ønsket er også at sikre fleksibilitet og valgfrihed for de studerende i valget af fag.  
På statskundskab giver det også problemer med oprettelse af kurser, som efter-
følgende ikke oprettes. Derfor bør antallet af reserverede pladser genovervejes.   
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Eva Aakjær, Tobias Abell Nielsen 
og Viola Bureau. Arbejdsgruppen bedes se næremere på følgende: 
• Er der minimumskrav til hvor mange kurer, som skal udbydes på kandidat-

uddannelsen. 
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• Kan der indgås dialog om hvilke kurser de studerende ønsker, således, at der 
ikke tilbydes kurser, som efterfølgende ikke oprettes.  

• Afklaring af hvor mange studerende der følger valgfag samt hvilke valg som 
er foretaget. 

• Kan fristen for forhåndsgodkendelse flyttes fra d. 15. september og omkring 
to måneder frem. Studieadministrationen ser nærmere på dette (dette un-
dersøges nærmere hurtigst muligt). Denne frist sammenlignes med de sam-
me frister på relevante fakulteter.  

 
Bilag 7 – Ang. valgfag 

 
 
8. Kursusbeskrivelser til godkendes i Studienævnet 

 
Der blev orienteret om planlagte kurser. Kurset ”Sundhedsprofessioner mellem 
organisationer og brugere” blev godkendt. 

 
         Bilag 8 – Bilag FSV-seminar 
 
 
9. Nye SU-regler 

Orienteringspunkt. 
 
Den 1. juli 2016 træder der nye SU-regler i kraft for studerende, der starter på en 
ny videregående uddannelse fra den 1. juli 2016 og frem. Reglerne går kort fortalt 
ud på, at udbetalingen af SU stoppes, når studerende bliver mere end 6 måneder 
(30 ECTS) forsinket. For øvrige studerende gælder de nuværende regler om 12 
måneders forsinkelse fortsat.  
Læs mere om de nye regler på http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/, hvor 
SU-kontoret desuden har lavet en FAQ. 

 
 
10. Kandidater til aftagerpanel 

Drøftelse.  
 

Arbejdet med aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab skal så småt til at på-
begyndes for at sikre en god kvalitet af det kommende arrangement. Der afventes 
erfaringer fra hhv. aftagerpanel i optometri og synsvidenskab samt de sygepleje-
faglige uddannelser (som afholdes ultimo august). Men allerede nu ønskes input 
til potentielle panelmedlemmer.  
 
Aftagerpanelet ønskes genbesat. Der sats både nuværende samt potentielle afta-
gere. Det ses gerne, at aftagerpanelet inddrages i arbejdet med ny studieordning.  
Forslag til potentielle medlemmer er følgende (kategorier markeret med kursiv):  

http://studerende.au.dk/su/nyesuregler/
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• Medicinalindustri: Jens Justesen,  
• Private organisationer: Kærtens bekæmpelse, DGI 
• Praktiksteder: Rambøl , Cowi, Cora  
• Undervisningssektoren: VIA  
• Regionen og kommunen–på administrationsniveau 

 
Bilag 9 – Liste nuværende panelmedlemmer 
Bilag 10 – Liste aftagerpanel sundhedsvidenskab 
Bilag 11 – Rapport om aftagerpaneler 

 
 
11. Optakt til ny studieordning 

Orienteringspunkt. 
 
Det kommende arbejde med studieordning viderebringes med input fra Drude  
Katrine Jørgensen fra Studieadministrationen.  Der er opmærksomhed på res-
sourceproblematikken ift. dette arbejde.  

 
 
12. SN-møder efterår 2016 

Orienteringspunkt. 
 
SN-møder fastlagt i følgende uger, for at sikre bedre varsling bl.a. ift. udsending  
af relevante dokumenter samt koordinering ift. uddannelsesforum:  

uge 35 (Mandag d. 29. august, kl. 9-11),  
uge 38 (Torsdag d. 22. september, kl. 9-11), 
uge 43 (Torsdag d. 27. oktober, kl. 9-11),  
uge 47 (Tirsdag d. 22. november, kl. 14-16),  
uge 51 (Torsdag d. 15. december, kl. 9-11, eventuelt én time senere) 

 
 august september oktober november december januar 
Health Uddannel-
sesforum 

17. 14. 24. 
(+5.10: 

temamøde) 

22. 19. - 

 
 
 
13. Situation studienævnsformand og studieleder 

Hvis sygemeldingen fortsætter ønskes VIP-suppleant i studienævnet, dette un-
dersøges nærmere af studieadministrationen.  

 
 
14. Teamamøde 
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Der foreslås ekstra møde med fokus på studiet.  
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