
 
 

 
 
 HE Studier 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 87167414 
Fax: 86128316 
E-mail:  sun@au.dk 
health.au.dk/ 

 

 
 
Dato: 21. oktober 2016 
Ref: tan 

 
 
Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 
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Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævns-
formand), Viola Burau og Loni Ledderer 
 
Deltagere studerende: Christian Hoe (Næstformand), Eva Aakjær, Amanda Sandbæk 
og Ulisa Jeyaratnam 
 
Afbud: Mette Vinther Skriver 
 
Studieadministrationen: Helle Bønsøe Nielsen, Tobias Abell Nielsen, Damian Gold-
berg og studentermedarbejder Rikke Nikoline Stokholm.  
 

Referat 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordnen godkendes med tilføjelse af orienteringspunkt om valgfag i forlængelse 
af punkt 3. 
 
Der bydes velkommen til nyt deltager på møderne Damian Goldberg fra studieadmi-
nistrationen samt gæst Rikke Nikoline Stokholm, som er nyansat studentermedar-
bejder i vejledningen.    
 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 - Ansøgning om dispensation fra aktivitetskravet og udsættelse af  
maximal studietid  
Der skal ses bort fra delen om fritagelse fra studieaktivitetskrav, da denne ikke 
bliver et problem for ansøger. Det præciseres, at eventuel dispensation hænger 
sammen med godkendelse af den konkrete plan. Ansøgningen efterkommes.  
 
Sag 2 - Afmelding speciale  
Ansøgningen efterkommes. Studieadministrationen følger op på koordinerin-
gen med vejleder.  
 
Sag 3 – Dispensation fra bindende tilmelding samt forhåndsgodkendelse   
Faget godkendes.  
 

2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
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Det besluttes, at studieleder får mandat til at give dispensation til tidsfrist i for-
bindelses med erhvervsorienteret projektforløb. 

 
 

Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst  
 

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 

i. Der er afholdt møde i Health uddannelseslederforum (HUF). 
Kursusevalueringen er under fortsat forbedring, hvilket man ser 
meget positivt på. Håbet er således, at en række forbedringer vil 
være klart til den kommende runde af evalueringer.  

ii. Der er ved at gøres klart til revision af kandidatuddannelsen.Det 
forventes at processen kan starte 1. april 2017.  

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
i. Næstformand: I samarbejde med studienævnsmedlem Amanda 

Sandbæk holdes oplæg på uddannelsesdag. Der er udarbejdet 
oplæg og materiale til dette. 
FSV Tænketank: Der er defineret fælles værdgrundlag, bl.a. i 
forhold til henholdsvis den privat og offentlig sektor.  Der arbej-
des i forlængelse af dette på synliggørelse af de studeredes mu-
lighed for at bidrage til casecompetions og case-baseret arbejde.   
Rekruttering til aftagerpanel pågår. Dette gøres bl.a. via dialog-
møde. Aftagerpanel forventes klart til april. 

ii. Studerede: valg 2016 
Ulissa Jeyaratnam, Christian Hoe, Anders Vedsted, Amalie 
Hahn Jensen valgt som studenterrepræsentanter til studienæv-
net. Der er ikke valgt suppleanter.   

 
c. Nyt fra studievejledningen 

Rikke Nikoline Stokholm er ansat i kandidatteamet under den nye mo-
del for vejledningen.  
Specialeseminar er afholdt på alle Healths kandidatuddannelser. Der 
har været stort fremmøde. Det er et nyt koncept af to dage med fokus på 
hhv. idegenerering og speciale-kickoff med fokus på selve processen. 
Der er fra studienævnet ønske om at speciale-kickoff placeres primo fe-
bruar, hvis muligt. 

d. Nyt fra Studieadministrationen 
i. Drude Katrine Jørgensen bliver afløser i forbindelse med stu-

dienævnssekretærens forældreorlov.  
 

4. Uddannelsesevaluering  
Drøftelse. 
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Præsentation og drøftelse af uddannelsesevalueringsrapport fra Input fra studie-
nævn. 
 
Uddannelsesevalueringen foretages hvert femte år for den enkelte uddannelse. 
Hovedfokus i denne evalueringsrapport bliver valgfrihed (ift. uddannelsens stør-
relse) og frafald. Evalueringsrapport kombineres med referater fra statusmøder 
og datapakker. Evalueringsrapport sendes til fire eksterne evaluatorer. Der plan-
lagt møde med disse d. 7. februar 2017. Studienævnet indstiller studienævns-
næstformand, Christian Hoe og Eva Aakjær til deltagelse som studenterrepræ-
sentanter. Det er samtidig håbet, at de eksterne evaluatorer vil kunne give værdi-
fuldt input til det kommende arbejde med ændring af studieordninger.   
 
Input fra studienævnet til evalueringsrapporten i dens nuværende form:  
• Tilføjelse af resultaterne fra arbejdsgruppen for valgfag, den gennemførte 

undersøgelse og de foreslåede tiltag, men med hovedvægt på de konkrete til-
tag.  

• Til introduktionen foreslås tilføjelse af begrundelser for eksistensberettigel-
sen for folkesundhedsvidenskab i Aarhus, herunder den faglige profil med 
fokus på administration og metode. Desuden foreslås fokus på det tværdi-
sciplinære og arbejde i spændingsfeltet mellem sundheds- og samfundsvi-
denskab. 

• Tilføjelse af de konkrete indholdsændringer, som foretages. Dette kunne 
med fordel beskrives som et arbejde med at fokusere det indholdsmæssige 
og styrke uddannelsens indhold. Dette skal opvejes ift. at præcisere, at det 
ikke er tale om en helt ny uddannelse.   

• Præcisering af problemer med lokalefaciliteter for de studerende.  
 

Der henvises til beskæftigelsesundersøgelserne ift. uddybende information om  
jobsituationen  for uddannelsens dimittender.  

  
Bilag 2 - Uddannelsesrapport (FiveYearFSV_UK_2) 
 

5. Uddybning af konsekvensrettelser i studieordning 
Orienteringspunkt. 
 
Orientering om implementering af tilføjede konsekvensrettelser i studieordning.  
Forslaget godkendes med følge bemærkninger:  

• Generelt ønske om ”dato” i stedet for ”semester”, for at præcisere. 
Dette undersøges nærmere. På studieportalen vil dette med stor 
sandsynlighed kunne gennemføres.  

• Det bemærkes ifht eksamensforsøg, at ”deltaget” kan give uklarhed 
under ”Tilmelding”. 

• ”Kliniske forløb” fjernes 
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Bilag 3 – Tilføjelser til konsekvensrettelser. 
 
6. Studieaktivitetskrav og dispensationer 

Formålet med forslaget er at etablere en fælles vejledende retningslinje på HE ift. 
studerende som direkte eller indirekte – via andre dispensationsforhold – får 
brug for dispensation fra studieaktivitetskravet. Den vejledende retningslinje har 
som formål at understøtte ligebehandling af de studerende på HEs uddannelser. 
Forslaget til retningslinjen er blevet behandlet og godkendt i HE uddannelsesfo-
rum og bringes nu til godkendelse i studienævnet.  
 
Forslaget godkendes.  
 
Bilag 4 - Håndtering af studieaktivitetskravet i forbindelse med dispensations 
sager 

 
7. Valgfag 

Orientering ved arbejdsgruppen for valgfag.  
• Midlertidige tiltag. Et af disse har været reduktion af pladser på 

kurser på Statskundskab. Dette er dog faldet sammen med en stig-
ning af søgningen på netop disse kurser. Harmonisering af frister. 
Det er støtte til dette fra statskundskab og i forlængelse af dette ud-
bydes to kurser med mulighed for 10 deltagere på hvert.  

• Der er på studiet et stærkt ønske om kvalitetssikring af kurser som 
udbydes.  

 
Kursusudbuddet forsøges klar til 1. februar. Dette betyder, at der skal tages stil-
ling til dette på decembermødet via kursusbeskrivelser. Det besluttes, at der fo-
retages en forbehandling af kurser. Der præciseres kriterier, som efterfølgende 
diskuteres på formøde til studienævnet (Eva Aakjær deltager som ekstra studen-
terrepræsentant på dette møde for at kvalificere processen).  

 
8. Møderække 2017 og konstituering  
På kommende studienævnsmøde præsenteres forslag til møderække for foråret 2017. 
Det gøres i den forbindelse opmærksom på konstitueringen efter valget af nye stu-
denterrepræsentanter i studienævnet.  
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