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1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Studentersager 
2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2 Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 

 
3. Orientering: Status på godkendelse af revideret kompetenceprofil 

og samlet studieordning BA18 (10 min.) 
Dekanatet skal formelt godkende den reviderede kompetenceprofil og den 
samlede studieordning. Der gives en status på dette.  

 
4. Drøftelse og evt. beslutning: Skal der afholdes suppleringsvalg til 

studienævnet? (10 min.) 
En studenterrepræsentant har orlov fra studienævnsarbejdet. Der er ingen 
valgte suppleanter. Studenterrepræsentanter fik på sidste møde til opgave, at 
overveje, om de ønsker at der findes en suppleant. I så fald orienterer LAA om 
processen.  
 

5. Drøftelse: Møde med aftagerpanel 19. september 2018 (20 min.) 
Formand og næstformand præsenterer ideer til temaer og til mødeform. 
 

6. Godkendelse: Kursusplan Videnskabsteori og etik (10 min.) 
Efter ønske fra studienævnet og med henblik på at sikre, at faget nu svarer til 
10 ECTS i stedet for de tidligere 5 ECTS foreligges kursusplanen hermed stu-
dienævnet.  
 
Bilag 2: Kursusplan Videnskabsteori og etik 
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7. Drøftelse: Skal studienævnet søge Instituttet om midler til forbed-
ring af studiemiljøet? (10 min) 
Drøftelse påbegyndt på studienævnsmøde i april. Det blev aftalt at punktet 
blev genoptaget på førstkommende møde.  
Instituttet har i 2018 ekstraordinært mange midler til rådighed, hvorfor der er 
åbnet for mulighed for ansøgning om midler inden for nærmere specificerede 
formål. Ansøgningsfrist 15. august 2018.  
 
Ideer fra april: 
1. Bedre introduktion til nye kandidater 

Mia laver udkast til ansøgning sammen med kommende tutorer  
2. Opgradering af 1150 (lounge) 

Anders laver udkast til ansøgning 
 

8. Orientering og drøftelse: Studielederberetning og statusmøde (20 
min.) 
Studieleder orienterer om proces frem mod årets statusmøde og udkast til stu-
dielederberetning drøftes. Studienævnets bedes have sendt skriftlige kommen-
tarer til beretningen inden mødet. 
BEMRÆK, at data er personhenførbare og derfor kun til intern brug. 
 
23. maj: Studienævnsmøde – studienævnet kommenterer udkast til studiele-
derberetning  
25. maj: Studieleder indarbejder studienævnets kommentarer fra mødet og 
rundsender beretningen til studienævnet -  hhv. studerendes og VIP´ers re-
fleksion over beretningen er et obligatorisk element i beretningen 
4. juni kl. 10.00: Frist for at indsende refleksioner over beretningen til MVS 
5. juni: Frist for at indsende endelig beretning 
12. juni: Statusmøde kl. 11-13  
 
Bilag 3: Udkast til studielederberetning 
Bilag 4: Datapakke 2018 FSV BA 
Bilag 5: Datapakke 2018 FSV KA 
 

9. Drøftelse: Kursusevalueringer (30 min. BA-kurser, 30 min. KA-
kurser) 
Studienævnet bedes gennemgå undervisningsevaluering for efterårets kurser. 
I tillæg til evalueringsrapporterne er der en kommentar fra kursusansvarlig. 
BEMRÆK, at rapporterne er til intern brug og IKKE må offentliggøres, da de 
kan indeholde personfølsom data  
 
Bilag 6: Evalueringsrapport BA FSV E17  

- Politologisk introduktionskursus 
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- Kvalitative metoder 
- Socialmedicin og rehabilitering 
- Videnskabsteori 
- Offentlig forvaltning 

 
Bilag 7: Kommentarer fra kursusledere BA FSV E17 

- Politologisk introduktionskursus, Jens Peter Frølund Thomsen 
- Kvalitative metoder, Viola Bureau 
- Socialmedicin og rehabilitering, Charlotte Handberg   
- Videnskabsteori, Jonathan Scholl 
- Offentlig forvaltning, Jens Blom-Hansen 

 
Bilag 8: Evalueringsrapport KA FSV E17 

- Screening programs in public health 
- Sundhedspædagogik og kommunikation 
- Komplekse interventioner 
- Klasser og sociale grupper. Om at forstå og undersøge sociale for-

skelle og deres betydning (seminar statskundskab) 
- Socialkonstruktivistiske forskningstilgange (valgfag sundhedsfag-

lig) 
- Styring af sundhedsorganisationer: Regulering, professionalisme 

og performance (seminar statskundskab) 
- Videregående statistiske metoder (valgfag sundhedsfaglig) 
- Videregående epidemiologi (valgfag sundhedsfaglig)  
- Borger og patientinvolvering (seminar sundhedsfaglig) 

 
Bilag 9: Kommentarer fra kursusledere KA FSV E17 

- Screening programs in public health, Henrik Støvring 
- Sundhedspædagogik og kommunikation, Karen (Korning Zeth-

sen) 
- Komplekse interventioner, Loni Ledderer 
- Klasser og sociale grupper. Om at forstå og undersøge sociale for-

skelle og deres betydning (seminar statskundskab), Gitte Sommer 
Harrits 

- Styring af sundhedsorganisationer: Regulering, professionalisme 
og performance (seminar statskundskab), Mads Leth Felsager Ja-
kobsen 

- Videregående statistiske metoder (valgfag sundhedsfaglig) 
- Videregående epidemiologi (valgfag sundhedsfaglig)  
- Borger og patientinvolvering (seminar sundhedsfaglig) 

 
Der er ingen kommentarer fra Socialkonstruktivistiske forskningstil-
gange 
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10. Gensidig orientering 

9.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 

9.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 
9.3 Nyt fra studievejledningen 
 
9.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

11. Evt. 
 

 


