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Dagsorden 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 

 
2. Sager   
2.1 Sager til behandling  

Ingen sager under dette punkt. 
 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet (Sager 

siden sidst). 
 
3. Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen  
i. Visionsproces i studienævnsarbejde 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
c. Nyt fra studievejledningen 
d. Nyt fra Studieadministrationen  

 
4. Revision studieordning BA 

Drøftelse og beslutning.  
4.1 For at sikre korrekt varsling og optimal kommunikation i forbindelse med den 

ny studieordning præsenteres kommunikationsplanen (Bilag 1 - Appendiks 
Projektplan – Kommunikationsplan) 

4.2 Efter beslutninger vedrørende fagplacering på studienævnsmødet d. 15. august 
2017 indstilles revideret studieordning og overgangsordning (Bilag 2 - Imple-
mentering og merit) 

4.3 Efter beslutninger vedrørende fagindhold på studienævnsmødet d. 15. august 
2017 indstilles revideret udkast til fagbeskrivelse (Bilag 3 – Studieordning: fag 
og prøver). Studienævnet bedes rette særlig fokus på Kurserne ”Screening” og 
”Befolkningssundhed og demografi” hvor der er større ændringer. 
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4.4 Studienævnet bedes tage stilling til omfanget af ekstern censur på uddannelsen 
samt eventuelt detaljeringsgraden af eksamensbeskrivelserne i studieordnin-
gen, eventuelt med udgangspunkt i nyere studieordninger inden for beslægtede 
uddannelser, se eksempelvis her (Bilag 4 – Studieordning: fag og prøver) 

 
5. Godkendelse af valgfrie elementer (F2018) 
Nedenstående kurser indstilles til godkendelse i studienævnet. Alle kursusbeskrivel-
ser er endnu ikke indkommet, men der indstilles til godkendelse af de forelæggende 
kurser for at sikre de studerene mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse.   
 

BA  
• Mental børnesundhed: ny kursusbeskrivelse (Eftersendes: Bilag 5a - Kursus-

beskrivelse) 
• Arbejdsrettet rehabilitering: tidligere godkendt (Link kursuskatalog: 

http://kursuskatalog.au.dk/da/course/47135 
• Derudover vil der komme et fag fra statskundskab  

 
KA 
• Målrettet sundhedskommunikation: tidligere godkendt (Link kursuskatalog: 

http://kursuskatalog.au.dk/da/course/69891) 
• Stress – sundhedsfremme og forebyggelse: ny kursusbeskrivelse (Bilag 5b - 

Kursusbeskrivelse) 
• Fagprofessioner: tidligere godkendt (Link kursuskatalog: http://kursuskata-

log.au.dk/da/course/69940) 
• Derudover forventes, at der kommer to fag fra statskundskab  

 
6. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Datoer for møder i studienævnet:   

• onsdag d. 27. september, kl. 14-16 (ekstra møde i forbindelse med studie-
ordning for kandidatuddannelsen) 

• tirsdag d. 10. oktober, kl. 14-16 
• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16   

 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=11627&sprog=da
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/47135
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/69891
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/69940
http://kursuskatalog.au.dk/da/course/69940

	1. Godkendelse af dagsordenen
	2. Sager
	2.1 Sager til behandling
	2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet.
	Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet (Sager siden sidst).

	4. Revision studieordning BA
	4.1 For at sikre korrekt varsling og optimal kommunikation i forbindelse med den ny studieordning præsenteres kommunikationsplanen (Bilag 1 - Appendiks Projektplan – Kommunikationsplan)
	4.2 Efter beslutninger vedrørende fagplacering på studienævnsmødet d. 15. august 2017 indstilles revideret studieordning og overgangsordning (Bilag 2 - Implementering og merit)
	4.3 Efter beslutninger vedrørende fagindhold på studienævnsmødet d. 15. august 2017 indstilles revideret udkast til fagbeskrivelse (Bilag 3 – Studieordning: fag og prøver). Studienævnet bedes rette særlig fokus på Kurserne ”Screening” og ”Befolkningss...
	4.4 Studienævnet bedes tage stilling til omfanget af ekstern censur på uddannelsen samt eventuelt detaljeringsgraden af eksamensbeskrivelserne i studieordningen, eventuelt med udgangspunkt i nyere studieordninger inden for beslægtede uddannelser, se e...

	5. Godkendelse af valgfrie elementer (F2018)
	6. Eventuelt
	Datoer for møder i studienævnet:

