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Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Led-

dere.  

 

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam (afbud), Amalie Hahn Jen-

sen, Anders Thastum Vedsted 

 

Studieadministrationen: Drude Katrine Jørgensen, Helle Bønsøe, Damian Goldberg 

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Godkendt, med en række rettelser til pkt. 2: sager 

 

2. Sager   

2.1 Sager til behandling 

Sag 1 - Forhåndsgodkendelse Summer School S17 KU - med bilag 

Imødekommes 

 

Sag 2 - Afmelding speciale - yderligere udsættelse af afleveringsdato - med bi-

lag 

Imødekommet 

 

Sag 3 - Afmelding af eksamen V16-17 og afmelding af fag og prøver F17 - med 

bilag –  

Udgår 

 

Sag 4 - Forhåndsgodkendelse Deakin University - med bilag 

Manglende dokumentation – overgår til næste studienævnsmøde 

 

Sag 5 - Forhåndsgodkendelse Summer School S17 AU - med bilag 

Imødekommes 

 

Sag 6 - Forhåndsgodkendelse E17 AU - med bilag 

Imødekommes 

 

Sag 8 - Forhåndsgodkendelse E17 KU - med bilag 

Imødekommes 
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Sag 9 - Forhåndsgodkendelse E17 Otago University - med bilag 

Sagen skal genvurderes efter en række uddybende oplysninger 

 

Sag 10 - Forhåndsgodkendelse E17 KU - med bilag 

Imødekommes 

 

Vær opmærksom på at der er bilag der eftersendes 

 

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 - eftersendes 

  

Studienævnet havde ingen kommentarer  

  

3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen  

Der er ved at blive lavet et dokument til de studerende hvor de kan note-

re hvem der er holdrepræsentanter, således undervisere kan orientere 

sig omkring hvilke holdrepræsentanter der er på de enkelte hold  

 

Samarbejdet og proceduren med Aarhus Kommune er kommet op at kø-

re så det både passer med specialer, samt projektforløb  

 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet at bemærke 

 

c. Nyt fra studievejledningen 

Intet at bemærke 

 

d. Nyt fra Studieadministrationen  

Tobias Abell er på vej tilbage som studienævnssekretærer.  

 

4. Til drøftelse og evt. beslutning: Studiestartsprøve  

Eksamensbekendtgørelsen § 16 åbner mulighed for at indføre studiestartsprøver 

på bacheloruddannelser. HE traf i forbindelse med implementering af Fremdrift 

I beslutning om, at der ikke bruges studiestartsprøver på fakultetets uddannel-

ser. På de 3 andre hovedområder har man indført prøven i forskellige modeller 

og har nu de første erfaringer. På årets statusmøder har match in været et fokus-

område på flere uddannelser, og på bagrund heraf orienteres studienævnet om 

rammer og erfaringer med studiestartsprøver. 

Studienævnet bedes tage stilling, hvorvidt uddannelsen for folkesundhed på AU 

vil kunne drage nytte af en eventuel studiestartsprøve, og i givet fald hvordan 

modellen herfor kunne se ud. 

Bilag:  
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Bilag 2 - Drøftelse af etablering af Studiestartsprøver på Health 

Bilag 3 - Notat_Studiestartsprøve på bacheloruddannelsen 

Bilag 4 -  Eksamensbekendtgørelsen 

 

Studienævnet finder ikke, at det er nødvendigt for uddannelsen i Folkesund-

hedsvidenskab.   

 

5. Etablering af brugerpanel på HEALTH 

Bilag 5: Etablering af brugerpanel på health studienævn 

Studienævnet ønsker at holdrepræsentanter deltager i brugerpanel.  

 

6. Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser i dispensationssa-

ger 

Til drøftelse og godkendelse:  

Der er i studienævnet på folkesundhed flere områder hvor der allerede er en 

praksis for, hvordan der træffes afgørelser i forskellige typer sager. Ved nogle 

sagstyper er det studienævnsformanden, der træffer afgørelse og i sager med 

præcedens træffes der administrativt afgørelse. Afgørelseskompetencen er dog 

på flere områder ikke formelt uddelegeret fra studienævnet til studienævnsfor-

mand/administrationen, hvorfor der i vedlagte bilag indstilles til, at studienæv-

net uddelegerer kompetencen inden for de nævnte områder. 

 

Bilag 6 Delegation studienævn 

  

DKJ retter dokumentet til, og sender ud på ny til studienævnet.   

 

7. Status på aftagerpaneler 

Mette Vinter Skriver orienterer 

Der eftersendes evt. et bilag 7 

 

Studienævnet godkender aftagerpanelet. Samt kommer med flere forslag til kan-

didater der arbejdes videre med.  

 

8. Uddannelseszoom 

Mette Vinter Skriver orienterer 

https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom 

 

Til efterretning 

 

9. Opfølgning på anonyme eksamener, samt digital eksamen.  

Drude Katrine Jørgensen orienterer 

Bilag 8 Anonyme eksamener på FSV-BA 

Punktet rykkes til næste møde 

 

https://ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom
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10. Eventuelt 


