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Dagsorden 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt, ”Hold og læsegrupper”, un-
der eventuelt. ”Forslag til sparringsgruppe for undervisere” behandles på næst-
kommende studienævnsmøde.  
 

2. Sager   
2.1 Sag vedr. ekstra tid til eksamen (særlige prøvevilkår) 

Det vurderes, at der er tale om et særtilfælde og at det ikke er præcedensska-
bende. Der gives ekstra tid i tråd med tidligere afgørelse fra Arts (DPU) på AU 
samt efter lægeerklæringens anbefaling. 
 

2.2 Sager vedr. ekstra hjælp eller ændret eksamensform (særlige prøvevilkår) 
Ændring af skriftlig til mundtlig eksamen vurderes ikke at være en relevant 
mulighed pga. indholdet i udprøvningen. Der bevilges mulighed for at gå til re-
eksamen uden at bruge prøveforsøg til den ordinære eksamen. Samtidig bevil-
ges sektrær, som skal godkendes af studieleder, og som kun må hjælpe med de 
praktiske ting f.eks. såsom at aflevere i Digital Eksamen. Derudover blev der 
bevilliget enerum og IT-støtte, i form af dikteringsprogrammet Dictus. 

 
2.3 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 

Der blev spugrt ind til udfaldet af en enkelt sag, Det blev afklaret at denne var 
imødekommet, hvorfor der ikke var yderligere spørgsmål. 
  
 

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

i. Visionsseminar 
Seminaret har bl.a. medført en skærpet forståelse af FSV-profi-
len i forhold til andre af Healths uddannelser. Denne viden og 
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yderligere erfaringer fra seminaret inddrages i arbejdet med stu-
dieordningen for kandidatuddannelse, som skal være klar i 
2020.  

ii. HUF: Fra sommer 2018-eksamne bliver alle specialer og bache-
lorprojekter kørt i Urkund. Derudover laves stikprøver på både 
BA og KA. Kriterier for vurderingen præciseres af kursusansvar-
lig. Det blev i den forbindelse bemærket, at kriterier kan variere 
markant for forskellige opgavetyper.  

iii. Der er søgt om mulighed for at lave 60-ECTS-specialer (på ek-
sperimentelle design). Der arbejdes videre med dette.   

iv. Folkesundhedsvidenskab er udvalgt til teststatusmøde. som en 
del af AU-projekt.  

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
i. Årets underviser er blevet kåret med stor opbakning til arrange-

mentet. Studienævnet støtter derfor op om dette også fremad-
rettet.  

ii. Uddannelsesdag (ved næstformand)  
Der blev orienteret om form og indhold på uddannelsesdagen. 
Der gives feedback på arrangementet. Bl.a. ønskes efterfølgende 
materiale.  

c. Nyt fra studievejledningen 
i. Der blev stillet spørgsmål vedrørende kommunikation af forma-

lia ifm. ansøgninger på poster med frister. Vejledning ønskes 
som udgangspunkt samlet på studieportalen. Studienævnet fore-
slog derfor en søgefunktion, som gør det muligt at se frister sam-
let. Vejledningen vil se nærmere på praktiske muligheder i sam-
arbejde med systemansvarlig.   

ii. Karrierevejleding: Der kommer medarbejder fra jobcentret, som 
vil tilbyde vejleding til folkesundhedsvidenskab og idræt.  

 
 
4. Studieordning 2018 
 
4.1 Høringssvar  

Af de hørte parter er der indkommet høringssvar fra institutledelsen, AAU og 
censorformandskabet for folkesundhedsvidenskab og relaterede uddannelser. 
Institutledelsens høringssvar er allerede blevet behandlet (imødekommet) på 
studienævnsmødet d. 21. november 2017.  

 
Der er ikke kommentarer fra de andre universiteter, som skal behandles i for-
hold til den nuværende studieordning.  
 
Høringssvar fra censorformandskabet for folkesundhedsvidenskab og relate-
rede uddannelser tages til efterretning, ved en præcisering på tværs af fagene af 
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hvordan de specifikt faglige metodiske kompetencers anvendes. Det er studie-
nævenet holdning at der også i læringsmålene skal kunne ses en progression i 
uddannelsens fagelementer.  
 

4.2 Opdateret procesplan  
Med udgangspunkt i studienævnets beslutning under 3.1. og blev det besluttet, 
at der nedsættes en projektgruppe, som varetager opfølgning på studieord-
ningsprocessen. Gruppen består af det nuværende studienævn.   
 
Deadlines blev tilrettet med udgangspunkt i fastlæggelses af studieordningen 
BA 2018 d.d. efter behandling af indkomne høringssvar på indeværende møde.  
 
Detaljeret kommunikationen til de studerende startes af studievejledningen. 
Der indkaldes allerede nu til orienteringsmøde i februar.   

 
4.3 Genbesøg af eksamensformerne på de enkelte semestre 

Enkelte eksamensformer blev tilrettet for at sikre nødvendig variation på de en-
kelte semestre.  

 
 
5. Hold og læsegrupper 

Der er opstået skæv fordelingen på holdene, og der er tegne på komplikationer 
ift. studiemiljøet. Det stigende antal af på kandidaten, som har baggrund fra et 
andet universitet kræver øget fokus på integrationen på uddannelsen.  
 
Der ønskes i videst mulige omfang lige fordeling mellem hold. De nuværende 
hold bibeholdes indtil videre. Fremadrettet arbejdes mere detaljeret med trivs-
len. Studievejledningen beslutter hvilke tiltag der skal implementeres og sætter 
ind med sparring til de studerende. Studienævnet støtter op om studevejlednin-
gens eventuelle brug af holdenes tutorer eller andre ældre studerende i trivsels-
arbejdet.  
 
Punktet behandles desuden til kommende studienævnsmøde.  

 
 
6. Følgende punkt behandles på næstkommende studienævnsmøde 

Drøftelse.  
Oplæg om model for sparringsgruppe for undervisere, som frivilligt tilbud til 
yderligere kvalificering af undervisning.  
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