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Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævns-
formand), Mette Vinther Skriver, Viola Burau og Loni Leddere 
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Sofie Holmbjerg Bangsgaard, Amanda Sand-
bæk og Ulisa Jeyaratnam 
 
Observatører: Studenterstudievejleder Nanna Jensen og Anders Vedsted 
 
 

Referat 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling 

 
Sag 1 – Dispensation fra reglen om maximal studietid 
Første af denne sagstype. Der spørges ind til de forhold, som de studerende får 
i kraft af at være eliteidrætsudøvere. Det pointeres, at beslutningen ikke tages 
af AU Elitesport, men af studienævnet.  
 
På uddannelsesforum er der præciseret, at barselsforhold ønskes behandlet når 
forholdet opstår. Beslutningen ligger i krydsfeltet mellem: at (a) give dispensa-
tion når der er behov versus (b) problematik ift. at skaffe dokumentation.  
 
Der gives dispensation til forlængelse og den forlæggende plan godkendes på 
baggrund af, at der er tale om en elitesportsudøver.   

 
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet 

 
Ingen spørgsmål til de behandlede sager. 

 
Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst  
 
  

3.  Gensidig orientering 
 

a. Nyt fra studielederen 
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• Mette Vinther Skriver er delvist tilbage efter sygemelding og vareta-
ger derfor visse opgaver i forhold arbejdet som studienævnsfor-
mand og studieleder.   

• Instituttet støtter op om arbejdet med den nye studieordning for 
bacheloruddannelsen (bl.a. med særlig fokus på introduktion, 
sundhed og sygdom samt kvalitativ forskning). Studienævnet vur-
derer ikke, at det er muligt at være klar med ny studieordning til 
sommeren 2017. 
Tanken har oprindeligt været at lave ny studieordning for bachelor-
uddannelsen før der udarbejdes ny studieordning til kandidatud-
dannelsen. Dette bør eventuelt genovervejes, således at studieord-
ning for bachelor- og kandidatuddannelse udarbejdes samtidigt.  
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
• Næstformand har sendt forslag til kandidater til aftagerpanel til 

studienævnsformanden. Desuden er der dialog med sundhedscen-
ter.  
 

c. Nyt fra studievejledningen – fra studerende 
• Der kommunikeres aktivt til de studerende om fremdrift II. Der er 

en række uklare elementer, som gør vejledningen svær og der ar-
bejdes aktivt for at få relevant kommunikation ud til de studerende. 

• Anders Vedsted stopper som studentervejleder.  
 

d. Nyt fra Studieadministrationen 
• Orientering om implementering af konsekvensrettelser i studieord-

ning og kursuskatalog som følge af Fremdrift II. 
 

Bilag 2 - Notat fremdrift til studienævn 
 

  
4. Uddannelsesevaluering 

Som en del af AU’s kvalitetssystem deltager uddannelserne i årlige statusmøder 
og hver 5. år gennemgår den enkelte uddannelse en uddannelsesevaluering. I 
år er det BA/KA i Folkesundhedsvidenskab, som er undervejs i en uddannel-
sesevaluering. Studieleder står for at udarbejde en selvevalueringsrapport og 
inddrager bl.a. studienævnet og aftagerpanel i processen. 

 
Som en del af 5-årsevalueringen afholdes der møder med panel i februar på 
baggrund af evalueringsrapport udarbejdet af studieleder. Rapporten ses som 
en god mulighed for at vende relevante temaer på uddannelsen.  Der skal udar-
bejdes proces ift. inddragelse af de studerende. Det forslås at studienævnets 
studentermedlemmer inddrages aktivt i dette.  
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5. Hjælpemidler ifm. eksamen (stedprøver) 

Orienterings-/beslutningspunkt. 
 
I forbindelse med overgangen til digital eksamen og som del af en større opryd-
ning i studieordninger og kursuskatalog er der arbejdet med kategorier til tilladte 
hjælpemidler til stedprøver på HE’s uddannelser. Der skal foretages videre im-
plementering. 
 
Der skrives direkte til de fem relevante kurser på uddannelsen for at indhente 
disses præcisering af hjælpemidler.  

 
Bilag 3 - Notat stedprøver hjælpemidler 
Bilag 4 - Oversigt stedprøver 

 
 
6. Undervisningsevaluering  

Orienteringspunkt. 
 
Processen for uddannelsesevaluering har haft en række komplikationer. På bag-
grund af bla. feedback fra studienævn og undervisere arbejdes der nu aktivt på at 
få tilrettet system og proces –således, at den enkelte undervisers mulighed for 
evaluering samt den overordnede kvalitetsproces sikres.  
 
Ikke alle fejl og mangler vil kunne blive rettet til kommende semester. Men der 
arbejdes meget aktivt for at få forbedret systemet. Der er tilfredshed med, at un-
dervisers spørgsmål er blevet udvidet fra 4 til 12. Dek ønskes fortsat, at kursus-
ansvarlige kommenterer rapporter inden de behandles på studienævnsmøde 
(dette kommunikeres direkte ifm. udsending af evalueringerne til kursusansvar-
lige). 

 
Bilag 5 - Kursusevaluering_Krav til funktionalitet E2016_20160916 
Bilag 6a -Procedure_for_kursusevaluering_godkendt_fakultetsledelsen 
Bilag 6b - 2016.09.16 Demonstration af undervisningsevaluering i Blackboard 
Bilag 7 - Procesbeskrivelse kursusevaluering_udkast 20160907 

 
 
7. Valgfag efterår 2017 

Orienteringspunkt. 
 
Der har været afholdt møde med administrationen pga. den forgående meget 
komplicerede proces. Der skal nu arbejdes med forenkling/ensretning af krav for 
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uddannelserne under Studienævnet for sundhedsvidenskab. Folkesundhedsvi-
denskab inviteres i den forbindelse til samarbejde. 
 
Udfordringerne på Folkesundhedsvidenskab ift. valgfag (jf. studienævnsmøde 
29. august 2016) er blevet kommunikeret på mødet.  
 
Folkesundhedsvidenskabs udvalg for valgfag (nedsat på studienævnsmødet 29. 
august 2016) har afholdt møde og kommer med følgende anbefalinger: 

Kortsigtet   
• Sikre at seminarbeskrivelser ligger klar til fælles tilmeldingsfrist (15. 

september) 
• Indhentning af kvalitative data: Bl.a. med afklaring af hvilke ønsker 

de studerende har og hvor vigtig valgfriheden er?  
Langsigtet  

• Låsning af praktik til eksempelvis 2. semester.  
• Afklaring af bestemte (færre) fag. 
• Varier antallet af pladser, som studiet har på de forskellige kurser.    

 
Studienævnet beslutter at arbejde videre med følgende tiltag:  
(a) Indhentning af data via 2-3 fokusgrupper –studienævnets næstformand er 

tovholder på dette projekt.   
(b) Afklaring af antallet af studerede, som er i praktik.  
(c) Have kurser klar til 1. februar og 1. august. 
(d) Dialog med statskundskab om udbud.   
(e) Listen af valgfag begrænses.  
 
Bilag 8 – Notat: Rammer for fælles pulje af valgkurser 

 
 
8. Uddannelsesdag på Health 

Beslutningspunkt. 
 
For at gøre dagen så relevant og vedkommende som muligt ønskes studienævns 
hjælp med at kvalificere   
 
1 oplægsholder: Studieleder 
 
2 personer til at præsentere poster: Christian Hoe og Amanda Sandbæk. 

 
Bilag 9 - Uddannelsesdag på Health 
Bilag 10 - Uddannelsesdag Health 2016_program til studieledere 

 
 
9. Ændringer i eksamensbekendtgørelsen 
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Orienteringspunkt. 
 
Som en del af bekendtgørelserne studiefremdriftsreformen er eksamensbekendt-
gørelsen blevet ændret. Det gøren desuden opmærksom på følgende elementer: 
Eksamen må ikke optages, kun eksamen og censor må være til stede under vote-
ring.  
 
Bilag 11 - Eksamensbekendtgørelsen 

 
 
10. Nye AU regelsæt vedr. prøver og studieaktivitetskrav 

Orienteringspunkt. 
 

Aarhus Universitet har vedtaget en række nye regelsæt, der alle træder i kraft pr. 
1. september 2016. Studienævnet orienteres om de væsentligste ændringer i de 
nye regelsæt. Alle regelsæt vedlægges som bilag. 

 
Bilag 12 - Notat vedr. nyr prøveregler og studieaktivitetsregler på AU 
Bilag 13 - AU regler studieaktivitetskrav 
Bilag 14 - Prøveregler 2016 
Bilag 15 - Regler om brug af computer ved prøver 2016 
Bilag 16 - Tilsynsregler  2016 

 
 
11. Evaluering af praktikforløb og kvaliteten af projektrapporter 

Der er behov for evaluering af praktikforløb. Det er arbejdet med at evaluere det-
te via Blackboard, hvilket er muligt, da forløbet er registreret som fag.  
 
Derudover ønske evaluering i dialog med praktiksted. Det forventes, at der 
kommer system til dette. SurveyXact foreslås som løsning, men først ventes på 
udspil fra arbejdsgruppe.   

 
 
12. Godkendelse af kurser F17 

 
Kurser godkendes med enkelte korrekturrettelser i angivelsen af semester.  
 
Der anvendes 5 pladser på statskundskab.  
 
Bilag 17 – Overblik kurser 
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