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1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Studentersager (5 min.) 
2.1. Sager til behandling 
Sag 1 - Ansøgning om 4. prøveforsøg 
Bilag 1: Sag 1 – Ansøgning om 4. prøveforsøg 
 
2.2 Orientering om afgjorte sager  
Bilag 2: Sager siden sidst 
 

3. Evaluering og opfølgning efter aftagerpanelmøde (15 min.) 
Hvordan gik det? Hvad var godt? Hvad kan med fordel gøres anderledes næste 
gang? Hvad var aftagernes væsentligste input? 
 

4. Tilføjelse af ny prøveform på specialet (beslutning) (15 min.) 
Der foreligger et forslag til en ny prøveform på specialet for kandidat-ph.d.-
studerende. Det er hensigten, at prøveformen tilføjes alle kandidatuddannel-
ser på Health, hvor specialet udgør et væsentligt omfang (30/60 ECTS). Der 
stiles efter implementering med virkning fra 1.2. 2019 samt efter fælles ordlyd 
på alle de berørte uddannelser, så en ph.d./speciale-vejleder på instituttet ikke 
skal skelne mellem 3 forskellige modeller. Baggrund for forslaget samt detaljer 
for prøveformen fremgår af bilag 2. 
Kan Studienævnet for FSV godkende den foreslåede nye prøveform på specia-
let? 
 
Bilag 3: Ny eksamensform på specialet 
Bilag 4: Uddrag af studieordning – nuværende prøveformer på specialet 
 
 
 

 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: 8. august 2018 

 

Side 2/4 

5. Inddragelsesprocessen Campus 2.0. (høring) (30 min.) 
Studienævnes medlemmer bedes inden mødet 26. oktober overveje ideer og 
input til inddragelsesprocessen vedr. Campus 2.0. Vær opmærksom på HE´s 
fokusområder, der er skitseret nedenfor. Er man forhindret i at deltage i mø-
det, kan ideer sendes til liseask@au.dk inden mødet.  
 
På mødet besluttes hvilke ideer Studienævnet for FSV ønsker at bringe videre 
samt hvem der formulerer input på skrift. Input sendes til liseask@au.dk (frist 
8. oktober 2018), der samler dem i ét dokument og sender til fakultetssekreta-
riatet. 
 
Universitetsledelsen ønsker, at alle medarbejdere og studerende inddrages i 
hvordan de fysiske rammer på AU udvikles i løbet af de kommende år. 
Med Inddragelsesprocessen - Campus 2.0 får alle medarbejdere og studerende 
på Aarhus Universitet mulighed for at komme med idéer og input til hvordan 
bygninger, kontorer, fælleslokaler, udenomsarealer, Universitetsparken skal 
se ud i fremtiden. Health flytter ikke til den nye universitetsby (det tidligere 
kommunehospital), men flytningerne vil skabe nye muligheder for fakultetet, 
der bliver i Universitetsparken. Derfor indgår Health også som en vigtig del af 
udviklingsplanerne for Campus 2.0 og dekanen opfordrer alle til at byde aktivt 
ind i processen og dermed få indflydelse på det videre forløb. 

 
På Health sættes der særligt fokus på:  
1. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer understøtte et godt 

arbejdsmiljø / et godt studiemiljø 
2. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer udvikle mere mo-

derne undervisningslokaler/læringsrum 
3. Hvordan kan vi skabe mere liv i Universitetsparken 

 
Processen på Health vil bestå i en høringsrunde blandt fakultets råd og nævn. 
Der indsendes ét samlet dokument pr. studienævn. 
 
Tidsplan 
8. oktober: Frist for indsendelse af bidrag fra HE´s studienævn 
23. oktober: Fakultetsledelsen drøfter samlede bidrag fra HE´s studienævn 
30. oktober: Workshop for studerende og studenterforeninger på HE 
1. november: Frist for at indsende enkeltstående, personlige bidrag til nycam-
pus@au.dk 
13. december: Bestyrelsen vedtager den endelige plan for Campus 2.0. 
 
Bilag 5: Inddragelsesprocessen Campus 2.0 Health 
Bilag 6: Brev fra Dekan Lars Bo Nielsen vedr. Campus 2.0 
Bilag 7: Brev fra rektor Brian Bech Nielsen vedr. Campus 2.0 

mailto:liseask@au.dk
mailto:liseask@au.dk
http://www.au.dk/om/nycampus/
mailto:nycampus@au.dk
mailto:nycampus@au.dk
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6. Handleplan fra statusmødet (10 min.) 

Præsentation af den endelige handleplan for folkesundhedsvidenskab fra sta-
tusmøde juni 2018. 

 
Bilag 8: Handleplan 2018 

 
7. Kursus til godkendelse 

Kan følgende kursus godkendes som 5 ECTS valgfag på kandidaten: 
 

Mother-Child-Health (summer school kursus) 
 
Bilag 9: Kursusbeskrivelse Mother-Child-Health 
 

8. Udbud af valgfag og seminarer foråret 2019 (5 min.) 
Foreløbigt udbud – forventes at blive suppleret af yderligere kurser.   
 
BA: 
Global Sundhed, civilsamfundsstøtte og bæredygtig udvikling (valgfag, 10 
ECTS) – se kursusbeskrivelse 
Sundhedsantropologi (valgfag, 10 ECTS) – se kursusbeskrivelse 
Mental børnesundhed (BA-seminar, 20 ECTS) – se kursusbeskrivelse 
 
KA:  
Stress: Sundhedsfremme og forebyggelse med mindfulness-baserede interven-
tionet (seminar, 10 ECTS) – se kursusbeskrivelse 
Sundhedsprofessioner mellem organisationer og brugere (seminar, 10 ECTS) 
– se kursusbeskrivelse 
Målgrupper, genrer og medier: målrettet sundhedskommunikation (seminar, 
10 ECTS) – se kursusbeskrivelse 
Sundhedsøkonomi og prioritering (seminar, 10 ECTS) – se kursusbeskrivelse 

 
9. Gensidig orientering  

9.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 

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

 
10. Eventuelt 

 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/88076/Global-sundhed-civilsamfundsstoette-og-baeredygtig-udvikling
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/88075/Sundhedsantropologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/79882/Mental-Boernesundhed
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/88468/Stress-Sundhedsfremme-og-forebyggelse-med-mindfulness-baserede-interventioner
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/88590/Sundhedsprofessioner-mellem-organisationer-og-brugere
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/86916/Maalgrupper-genrer-medier-maalrettet-sundhedskommunikation
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/88513/Sundhedsoekonomi-og-prioritering
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