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1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Studentersager (10 min.) 

2.1 Sager til behandling 
En sag til behandling, se bilag.  
Bilag 1: Sagsfremstilling forhåndsgodkendelse 

 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 2: Sager siden sidst 

 
 
3. Drøftelse af studiestartsevaluering 2018 (15 min., Mia) 

Studienævnet bedes drøfte studiestartsevalueringsrapporterne med henblik på at 
identificere, om der er noget i studiestarten der skal ændres. 

 
Bilag 3: Studiestartsevalueringsrapport FSV BA 
Bilag 4: Studiestartsevalueringsrapport FSV KA 

 
4. Til drøftelse og beslutning: Ekstra tid til ammende ved skriftlige sted-

prøver (10 min) 
Indførelsen af digital eksamen har ændret forudsætningerne for styring af tildelt 
ekstra tid til skriftlige stedprøver til ammende mødre. Der indstilles til at praksis 
bibeholdes med en lille justering, således at der trods ændrede forudsætninger 
kan bevilges ekstra tid til amning af børn under 6 måneder til digital eksamen, 
men kun til prøver på 3 timer eller derover. 
 
Bilag 5: Ekstra tid til ammende ved skriftlige stedprøver 
 

5. Godkendelse af løsningsforslag til ny kandidatuddannelse (15 min.) 
Projektgruppen for revision af kandidatuddannelsen på FSV har på baggrund af 
en analyse af problemstillinger på uddannelsen udarbejdet et løsningsforslag til 
en ny opbygning af kandidatuddannelsen. Løsningsforslaget skal godkendes af 
studienævnet inden det præsenteres for prodekan og institutleder 29. november.  
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Bilag 6: Analyse- og løsningsforslag til ny kandidatuddannelsen på FSV (eftersen-
des) 

 
6. Beslutning vedr. tilføjelse af tekst i studieordningen om undervisning 

på engelsk (15 min.) 
Instituttet ønsker at gøre bedre brug af udenlandske ressourcer på instituttet i un-
dervisningen. Det vil betyde, at der kan forekomme undervisningsgange på en-
gelsk på kurser der ellers er udbudt på dansk. Så længe hovedparten af undervis-
ningen på et kursus fortsat er på dansk, er der ikke noget regelmæssigt til hin-
dring for dette. Institutleder har udtrykt ønske om, at der tilføjes en generel pas-
sus i FSV´s studieordninger, der orienterer om, at undervisning kan forekomme 
på engelsk. Der kan ligeledes med fordel orienteres om det på studieportalen. 

 
Kan studienævnet bakke op om, at der i studieordninger og på studieportalen ori-
enteres om, at undervisning kan forekomme på engelsk?  
 
Forslag til tekst (udgangspunkt for drøftelse) 
Undervisningen foregår i reglen på dansk, dog kan undervisning på engelsk fo-
rekomme.  Lærebøger og andre tekster kan forekomme både på dansk, engelsk 
og nordiske sprog. Dette forudsætter gode sprogkundskaber i både dansk og en-
gelsk. 

 
7. Beslutning vedr. ny prøveform på specialet (5 min.) 

Studienævnet godkendte på mødet 26. september 2018 en ny prøveform på speci-
alet for kandidat-ph.d.-studerende. Det er hensigten at prøveformen vil blive til-
føjet alle kandidatuddannelser på Health, hvor specialet udgør et væsentligt om-
fang (30/60 ECTS).  
Både Studienævnet for Idræt og Studienævnet for Sundhedsvidenskab har god-
kendt prøveformen; Idræt dog med følgende bemærkning:  
 
Det vurderes, at 30-45 min. til den mundtlige del er for længe, hvis der skal være 
tid til spørgsmål/diskussion og vortering. Studienævnet foreslår i stedet at der 
afsættes 20-30 min. til oplæg.    
 
Studienævnet for Sundhedsvidenskab har tilsluttet sig forslaget fra Idræt. Kan 
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab ligeledes tilslutte sig forslaget? 
 
Bilag 7: Ny eksamensform på specialet  
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8. Opfølgning evaluering af Miljø og sundhed F18 (10 min.) 
På baggrund af kursusevaluering af Miljø og Sundhed foråret 2018, har Studie-
nævnet ønsket at se undervisningsplanen for det nye kursus Miljø og sundhed (10 
ECTS), som kører første gang efteråret 2018. 
 
Bilag 8: Undervisningsplan Miljø og Sundhed E18 

 
9. Drøftelse af muligheden for nyt navn til uddannelsen (20 min.) 

Det har vist sig at være muligt, at ansøge om et nyt navn til uddannelsen. Tidli-
gere har der været overvejelser om, hvorvidt navnet Folkesundhedsvidenskab i 
sig selv kan have betydning for antallet af ansøgere; særligt det lave antal af 
mandlige ansøgere. 
 
Hvad tænker studienævnet umiddelbart om muligheden for at skifte uddannel-
sens navn? 
Hvad kan en mulig proces være ift. at undersøge, hvordan potentielle ansøgeres 
uddannelsesvalg er påvirket af uddannelsens navn?  

 
10. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Valg til studienævnet 2019 

 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 

 
 
11. Evt.  
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