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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendes 
 

2. Intro til undervisningsøkonomi (Ole Bækgaard) 
I forbindelse med en ny studieordning på kandidaten er det er krav, at drifts-
omkostningerne ikke må overstige de nuværende. Ole Bækgaard giver eksem-
pler på, hvordan der med det udgangspunkt alligevel kan tænkes nyt og krea-
tivt om undervisnings- og eksamensformer.   

 
3. Studentersager 

2.1. Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2 Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning 
 

4. Udbud af valgfag og seminarer E18 –  gennemgang og godkendelse 
 
FSV- seminarer 
FSV-udbud: 
2.1. Screening Programs in Public Health 
Godkendes 
Kommentar: Kursusbeskrivelsen omtaler ikke screening for risikofaktorer. 
Ønskes indført i kurset fra næste gang det udbydes. Mette orienterer kursus-
ansvarlig. 
 
Sundhedsfaglig udbud: 
2.2. Borger- og patientinvolvering: teori og metoder til nye praksisformer 
Godkendes 
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2.3. Rehabilitering – udfordringer og løsninger (Nyt) 
Beslutning udsat 
SN ønsker en tydeliggørelse af, om det er en overbygning til rehabiliterings-
kurset på FSV-bacheloren. Hvis rehabilitering på komplekst niveau, ønsket 
det beskrevet nærmere.  Bekymring for om overlappet er for stort. Ikke angi-
vet hvilke faglige forudsætninger, der skal til for at følge kurset.  
Mette kontakter kursusansvarlig for nærmere beskrivelse.  
Sendes efterfølgende i mailhøring.  
 
Statskundskab udbud: 
2.4. Sund frihed og usunde valg (Nyt)  
Godkendes 
 
2.5. Kan alt købes for penge? Markedet i et historisk, teoretisk og normativt 
perspektiv (Nyt) 
Godkendes 
Dog ønskes eksplicificeret at de anvendte cases er indenfor sundhedspolitik. 
Søren forhører sig, om det er muligt at få dette indført i kursusbeskrivelsen.  
 
Valgfag 
Sundhedsfagligt udbud: 
2.6. Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse 
Godkendes 
 
2.7. Fænomenologi og hermeneutik som filosofi og metode 
Godkendes 
 
2.8. Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske forskningstilgange (nyt 
navn, men identisk med ”socialkonstruktivistiske forskningstilgange”)  
Godkendes 
 
2.9. Udarbejdelse af kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden 
Beslutning udsat 
Kurset kvalificerer de studerende til at bidrage til at besvare relevante klini-
ske spørgsmål inden for eget fagområde. FSV´ere har ikke et klinisk fagom-
råde. Hvad kan man som FSV´er bruge de erhvervede kompetencer til? 
Mette forhører sig og vurderer efterfølgende om det kan godkendes.  
 
2.10. Videregående epidemiologi 
Godkendes 
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2.11. Videregående statistiske metoder  
Godkendes 
 
Statskundskabs udbud: 
2.12. Videregående kvalitativ metode: Indsamling af interviewdata og kvalita-
tiv indholdsanalyse (Nyt) 
Godkendes 
 
Summer School: 
2.13 Clinical Global Infectious Disease 
Beslutning udsat 
Hvad er det primære i kurset? Beskrivelsen under Obtained knowledge eller 
beskrivelsen under Major themes? Hvis Obtained knowledge er det primære, 
afvises kurset.  
Mette undersøger 
 
2.14 Healthy Entrepreneurship and Innovation 
Godkendes 
 
2.15 Neuroimaging 
Godkendes ikke 
 
2.16 Cognitive Neurosciense 
Godkendes 
 
Det samlede udbud af seminarer og valgfag godkendes. 

 
5. Kompetenceprofil BA18 (revision) 

Kompetenceprofilen skal tilrettes, så den overholder krævede standarder. I 
forslaget er der taget udgangspunkt i den gamle BA-profil og KA-profilen. Det 
med rødt er kompetencer, man måske ikke opnår på bacheloren. 
 
Udkastet til kompetenceprofilen drøftes. Mette udarbejder på baggrund af 
kommentarerne en revideret udkast, der kommer på SN-mødet i april. 
 

6. Overgangsregler førsteårsprøve BA18 (beslutning) 
De foreslåede overgangsregler godkendes 
 
De studerende, der har bestået en førsteårsprøve på 2010-ordningen, anses 
fortsat for at have bestået førsteårspørven ved overflytning til 2018-ordningen. 
Uanset om de mangler at bestå dele af førsteårsprøven på 2018-ordningen. 
De studerende, der ved overflytning ikke har bestået en førsteårsprøve på den 
gamle 2010-ordning, behandles individuelt. 
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7. Interne prøver og censur (drøftelse og beslutning) 
Studienævnet besluttede at alle interne prøver registreres med ”ingen censur” 
i bachelorstudieordningen 2018.  
Til alle mundtlige interne prøver på BA18 tilknyttes én eksaminator, der er be-
dømmer samt én medeksaminator. 
Til alle skriftlige interne prøver tilknyttes én bedømmer, der ved behov kan 
inddrage en faglig sparringspartner. 
  

 
8. Kurser udbudt af andre uddannelser – retningslinjer vedr. prøver 

Punktet udsat til studienævnsmødet i april 
 

9. Ny kommunal aftager  
Studienævnet godkender Otto Ohrt, Sundhedschef i Sundhed og Omsorg, 
Aarhus Kommune, som ny kommunal aftager. Otto Ohrt inviteres.  
 

10. Kommissorium projektgruppe Kandidatuddannelsen i folkesund-
hedsvidenskab 
Kommissoriet godkendes med enkelte rettelser. Lise tilretter. 
Mette kontakter institutleder Ole Bækgaard mhp. rekruttering af VIP´ere til 
projektgruppen. 
Anders og Christian rekrutterer studerende til projektgruppen.  

 
11. Høring: Vision og Strategisk Grundlag for uddannelserne ved 

Health 
Punktet udsættes til studienævnsmødet i april. 

 
12. Gensidig orientering 

Punktet ikke nået. 
 
12.1 Nyt fra studienævnsformanden 

 
12.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 
12.3 Nyt fra studievejledningen 
 
12.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

13. Evt. 
 

 


