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Referat 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsorden godkendt med ombytning af punkt 2 og 8 for at tage orientering om 
generel behandling af barsel inden behandlingen af sager.  
 

 
2. Sagsbehandling af barsel 

Orienterings- og beslutningspunkt. 
 
Papiret vedr. håndtering af barsel under FDR II-regelsættet blev vel modtaget og 
nikket til på Uddannelsesforum. Det betyder at studienævnene på Health nu kan 
begynde at sagsbehandle efter disse principper. Det understreges, at barsel er lig 
med usædvanlige forhold og med den baggrund kan samme principielle tilgang 
bruges i sagsbehandlingen ift. andre typer af usædvanlige forhold med henvis-
ning til de nu godkendte vejledende retningslinje for barsel. 
 
Det bemærkes, at tvangsindskrivning til speciale flytter med studietidsændrin-
ger.  
 
Det besluttes, at ved dispensationsager med studietidsforlængelse generelt di-
spenseres også fra aktivitetskravet.  
 
Bilag 6 - Barsel - Fremdrift II 
 

 
3. Sager   
3.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 – Forhåndsgodkendelse 
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Faget kan ikke godkendes som seminar eller valgfag, da flere elementer allere-
de er behandlet på uddannelsen. Der ønskes generelt, for at godkendelse kan 
ske, en præcisering af taksonominiveauet ift. analyse.  
  
Sag 2 - Ansøgning om merit  
Ansøgningen efterkommes, da indholdet vurderes som relevant.  
 
Sag 3 - Ansøgning om udsættelse af maximal studietid  
Ansøgningen efterkommes. 
 
Sag 4 - Afmelding speciale 
Det besluttes, at efter møde med studievejleder træffer studienævnsformand 
beslutning om frist.   
 
Sag 5 - Forhåndsgodkendelse Sundhedspolitik  
Ansøgningen efterkommes ikke, da bacheloropgaven er del kursets evaluering.  
 
Sag 6 - Afmelding bindende tilmeldinger samt ny maksimal studietid 
Studietidsforlængelse godkendes. Den øvrige del af ansøgningen godkendes 
under forudsætning af, at hvis der udbydes en 3. prøvemulighed i foråret, bliver 
studieprogrammet forkortet.  

 
Sag 7 - Forhåndsgodkendelse Sport og etik AU F17 
Ansøgningen efterkommes. 
 
Sag 8 - Forhåndsgodkendelse vurdering  
Vurdering af tiltag i sundhedsvæsnet hverken kan erstatte valgfrie elementer 
eller Folkesundhedsvidenskabelige seminarer, jf. vurdering i sag 1. Udfordrin-
ger og perspektiver for performance management i den offentlige sektor kan 
forhåndsgodkendes som erstatning for valgfrie elementer. 
 
Sag 9 - Forhåndsgodkendelse Vurdering (…) + Udfordringer (…) AU F17  
Vurdering af tiltag i sundhedsvæsnet hverken kan erstatte valgfrie elementer 
eller Folkesundhedsvidenskabelige seminarer, jf. vurdering i sag 1. Udfordrin-
ger og perspektiver for performance management i den offentlige sektor kan 
forhåndsgodkendes som erstatning for valgfrie elementer. 

 
Sag 10 - Forhåndsgodkendelse af fag på SDU F17  
Ingen af de 4 fag forhåndsgodkendes som valgfag pga. manglende sundheds-
indhold. Økonomistyring godkendes som valgfrit element. Registeranalyse 
godkendes ikke som valgfrit element. 

 
3.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 Der var ingen uddybende spørgsmål til de behandlede sager.  
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Bilag 1 - Sagsoverblik -sager siden sidst  

 
 

4.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen 

i. Morten Frydenberg fortsætter som Studieleder året ud.  
ii. I forbindelse med digital eksamen arbejdes der med at afklare 

hvordan ting, som skal tegnes i hånden kan afleveres via digital 
eksamen. Det bemærkes, at der på uddannelsen generelt er til-
fredshed med digital eksamen. 

iii. Rapport med (5-års) uddannelsesevaluering er under udarbej-
delse. Studienævnsmedlem Viola Braum har deltaget i mødet 
om dette på vegne af studieleder.  

iv. Studieleder har deltaget på Uddannelsesforum på Health (UFU) 
1. Der er forbedringer i kursusevaluering. For at sikre op-

slutning om denne kommunikeres direkte til undervise-
re fra studieleder. 

2. Generel undervisningsevaluering fortages.   
b. Nyt fra næstformand 

På initiativ fra de studerende er der oprettet en uddannelsesorienteret 
tænketank for at bygge bro mellem studie og arbejdsmarked. Dette ar-
bejde tænkes koordineret med aftagerpanel. 

c. Nyt fra Studieadministrationen 
Der er kommet nye regler for erhvervsorienteret projektforløb, bl.a. for 
sikring af kvalitet, dette kan eventuelt betyde mindre ændringer i stu-
dieordningen.  

d. Aftagerpanel  
Er ved at blive genkonstitueret og indtænkes i arbejdet med den nye 
studieordning. Der er indhentet inspiration fra andre uddannelser på 
Health. 

  
 
5. Arbejdsgruppe for valgfag 
Fremlæggelse resultater af arbejdsgruppen for valgfag.  
 
Efter undersøgelse blandt de studerende er der kommet forskellige resultater, som 
sammen med  studienævnets tidligere input har dannet grundlag for valgfagsgrup-
pens arbejde.   
 
På længere sigt foreslås: spor med fælles kerne, samt spororienterede fag og valgele-
ment. Dette tænkes struktureret mellem forår- og efterårssemestre således af de tidli-
gere strukturelle problemer ikke opstår. Tilgang til spor kunne være hhv. aftagerper-
spektiv og fagligt vinkel. Spor vil både kunne løftes af instituttet selv og i samarbejde 
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med andre institutter. På kort sigt: Tidsplan ift. koordinering af valgfag – behandles 
under punktet valgfag. Det besluttes at arbejdsgruppen fortsætter.  
 
  
6. Spørgeskemaet til studiemiljøundersøgelsen 

Orienteringspunkt.  
 

Studienævnet er blevet takket for dets input i forbindelse med kommenteringen 
af spørgeskemaet til studiemiljøundersøgelsen. Udvalget for uddannelse (UFU) 
har nu vedtaget de endelige spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres fra 24. ok-
tober til 25. november. 
 
En underviser på hvert semester opfordres til at gøre de studerende opmærk-
somme på studiemiljøundersøgelsen.  

 
Bilag 2 - SMU-Spørgeskema vedtaget af UFU 

 
 
7. Valg 2016 

Orienteringspunkt.  
 
Valget 2016 er skudt i gang med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, 
som findes på www.au.dk/valg. Valgsekretariatet har gjort studienævnet op-
mærksom på, at det er tid til at opstille kandidater til bestyrelsen, akademisk råd, 
studienævn og ph.d. udvalg. 
 
De studerende koordinere egne lister til valget. Studienævnssekretæren støtter 
op om dette arbejde.  

 
Bilag 3 - Brev til institutledere  
Bilag 4 - StemmePP - nyt format2016 
 

 
8. Valgfag 

Koordinering.  
 
På baggrund af input fra arbejdsgruppen om valgfag samt med inspiration til 
tidsplan fra anden uddannelse ses nærmere på den kommende koordinering af 
valgfag. Tidsplan forsøges implementeret med godkendelse af valgfagsudbud på 
studienævnsmødet d. 15. december.  

 
Studieleder skriver til statskundskab for at opfordre til rettidig udbud af valgfag.  
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Arbejdsgruppen for valgfag foreslår dialog med de institutter, som der samarbej-
des med ang. bl.a.: taksonomi, indhold (for at undgå overlap). Her tænkes en 
opdeling mellem det praksisrettede og kernefolksundhedsvidenskabsfaglige fag.  

 
Bilag 5 - Tidsplan for valgfag i kursuskataloget frem mod tilmeldingsperioden  

 
 
9. Artikeludkast som selvstændig opgave 

Beslutningspunkt.  
 
En kandidatstuderende har ønsket at skrive en artikel på basis af sit bachelorpro-
jekt og ønsker dette godkendt som en selvstændig opgave (10 ECTS). Studieleder 
har indstiller til en principiel drøftelse af hvorvidt og under hvilke rammer dette 
at skrive (eller mere præcist at lave et udkast til) en artikel på basis af en bache-
loropgave kan udgøre en studieaktivitet. 
 
Det besluttes, at en artikel skrevet på basis bacheloropgaver  eller andet forudgå-
ende på studiet arbejde ikke kan godkendes som selvstændig opgave. Det overve-
jes, om CESU kan udbyde kursus der støtter op om artikelskrivning.  
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