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1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Sager   

2.1 Sager til behandling 

Ingen sager  

 

2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 

 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst  

 Ingen sager 

  

3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen 

i. Ingen tekniske problemer med eksamener i denne eksamens-

termin. 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

i. Der har været en del uklarhed ang. eksamensnum-

mer/kortnummer i forbindelse med Digital eksamen. 

ii. Mette Vinther Skriver ønsker at have ”anonym eksamen” på 

dagsorden til næste studienævnsmøde. 

iii. Viola er blevet udlånt til Institut for Folkesundhed det kommen-

de år, men vil fortsat blive i Studienævnet som repræsentant for 

Statskundskab. 

iv. Christian Hoe har fået nogle afbud i forbindelse med planlæg-

ning af event for mulige medlemmer af aftagerpanel. Han har 

valgt at kontakte virksomhederne direkte i stedet for. Christian 

sender navnene på de interesserede. 

c. Nyt fra studievejledningen 
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i. Studievejledningen har kig på etablering af studiegrupper på 

hhv. 2. og 4. semester. 

ii. Afholder Specialeseminar II d. 3. februar. 

d. Nyt fra Studieadministrationen  

 

4. Health Uddannelsesrapport 2016 til orientering.  

Uddannelsesrapporten samler op på arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling 

af uddannelserne på Health i det forgangne år, ligesom den indeholder tværgå-

ende indsatsområder og handleplaner for det videre arbejde. Rapporten er udar-

bejdet med afsæt i de enkelte uddannelsers statusrapporter for 2016 og input fra 

Health Uddannelsesforum, Akademisk Råd og Fakultetsledelsen. Rapporten er 

godkendt af fakultetsledelsen, ligesom den er forelagt Udvalget for Uddannelse, 

hvor den sammen uddannelsesrapporterne fra de øvrige fakulteter danner 

grundlag for AUs samlede uddannelsesberetning.  

Bilag:  Health Uddannelsesrapport 2016_Godkendt af fak.led_forelagt 

UFU 

 

5. Orientering om ”fælles” valgfagspulje mellem Sundhedsvidenskab og 

Folkesundhedsvidenskab. 

 

6. Orientering vedr. Årgangsstatistik og studieledertal 

OBS! Årgangsstatistikken indeholder personfølsomme oplysninger og kan der-

for ikke udleveres til studienævnet. De medbringes i stedet på studienævnsmø-

det, hvor studienævnet vil få mulighed for at stille spørgsmål hertil. 

 

Overordnet tendenser i årgangsstatistikken, Folkesundsvidenskab 

Årgangsstatistikken vedrører de ordinære studerende. Data er udtrukket 29.-30. 

oktober.  

 

For bachelorstuderende årgang  

 2013-sep (54 studerende) ses det, at efter tre år er 69% (37) afsluttede, 

7% (4) åbne og 24% (13) afbrudt.   

 2014-sep (51 studerende) ses det, at efter to år er 73 % (37) åbne og 27% 

(14) afbrudt 

 2015-sep (54 studerende) ses det, at efter et år er 87 % (47) åbne og 13 % 

(7) afbrudt 

 

For Folkesundhedsvidenskabs kandidater ses det ved årgang  

 2014-sep (33 studerende), at der efter to år var 27% (9) afsluttede, 64% 

(21) fortsat aktive (åbne) og 9% (3) afbrudte studerende.  

 2015-sep (28 studerende), at der efter et år var 93% (26) fortsat aktive 

(åbne) 7% (2) afbrudte studerende. 

 

7. FSV-seminar til efteråret 2017 (opfølgning fra sidste SN-møde) 
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a. Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling 

i. Det vurderes ikke, at indholdet er på fagligt højt nok niveau. Faget 

godkendes dermed ikke.  

b. Sundhedsmål 

i. Det er fortsat usikkert om faget skal udbydes som seminarfag eller 

valgfag. Der kommer en ny målbeskrivelse af faget i løbet af uge 4. 

Studienævnet nedsætter en gruppe bestående af Viola, Eva, Amanda 

og Mette, som på denne baggrund vurderer om faget kan godkendes. 

Korrespondancen vil foregår via mail. 

 

8. Eventuelt 

Tak til studienævnsmedlemmer 

 


