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1. Godkendelse af dagsorden 
Rækkefølgen af punkter på dagsordenen ændret, således at der startes med 
pkt. 3 og 5.  
 

2. Studentersager 
2.1. Sager til behandling 
Sag 1 - Ansøgning om 4. prøveforsøg i Epidemiologi og biostatistik 
Ansøgning imødekommes. Studienævnet skønner at der på tilstrækkelig vis er 
dokumenteret usædvanlige forhold i eksamensperioden sommeren 18.  
 
2.2 Orientering om afgjorte sager  
Orientering taget til efterretning 
 

3. Evaluering og opfølgning efter aftagerpanelmøde 
Aftagerpanelmøde afholdt 19. september. Det var et godt møde med deltagelse 
af 6 aktive aftagere. 
Mødet startede med at studerende præsenterede løsningsforslag på cases leve-
ret af aftagere. Det fungere fint med cases og præsentationer. Det var godt at 
tage udgangspunkt i fremlæggelserne i den videre drøftelse af kompetencer. 
Dog gav nogle aftagere udtryk for, at der var brugt meget tid af mødet på case-
fremlæggelserne og drøftelserne heraf, som tog ca. den første time af mødet. 
På den baggrund vurderes, at det nok ikke skal gøres på samme måde næste 
år, selv om det på mange måder fungerede fint.  
 
Input fra aftagere: 
Viden om, hvordan patientforeninger fungerer og hvad deres magtrum er kan 
med fordel inddrages i uddannelsen. Det samme kan mere hands-on i løbet af 
uddannelsen – praksisarbejde, cases fra virkeligheden f.eks. specifikt med 
henblik på en bedre organisatorisk forståelse. Jo mere viden de studerende 
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opnår om, hvordan teori omsættes til praksis, når tingene aldrig går efter pla-
nen, jo bedre. Der opfordres til at inddrage viden om processtyring og proces-
ser på kandidaten.  

 
Forslag til mødeform i aftagerpanelet: 
Aftagerne blev præsenteret for et forslaget om, at aftagerpanelmødet fremover 
afholdes i forbindelse med kandidatdimissionen.  Ideen var først at afholde af-
tagerpanelmøde og derefter et netværksmøde med dimittender og andre fær-
dige kandidater. Aftagerne mente, at det var for sent med et netværksmøde for 
færdige kandidater. De foreslog i stedet et sådan et arrangement for dimitte-
rende bachelorer, hvor de studerende kan snakke om aftagerne om, hvordan 
kandidaten kan målrettes og hvor mulighederne for erhvervsorienteret pro-
jektforløb kan afsøges.  
Man vil på den baggrund forsøge at afholde aftagerpanelmøde, inkl. netværks-
møde for nye bachelorer til sommer 2019.  
 

4. Tilføjelse af ny prøveform på specialet (beslutning) 
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./specialevejleder på in stituttet ikke 
skal skelne mellem 3 forskellige modeller. Baggrund for forslaget samt detaljer 
for prøveformen fremgår af bilag 2. 
 
Studienævnet godkender den foreslåede prøveform.  

 
5. Inddragelsesprocessen Campus 2.0. (høring) (30 min.) 

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 i 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.  
Processen på Health vil bestå i en høringsrunde blandt fakultets råd og nævn.  
Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab har følgende input: 
 
Indeklima:  
Der er store problemer med indeklimaet i undervisningslokaler. Særligt frem-
hæves bygning 1150, hvor Folkesundhedsvidenskab har en stor del af deres 

http://www.au.dk/om/nycampus/
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undervisning. Her opleves store problemer med temperaturniveauet og mang-
lende ilt i luften. Det er derfor at stor betydning for arbejdsmiljøet, at der sik-
res bedre udluftning. 
 
Arbejdspladser: 
Uddannelsen i folkesundhedsvidenskab er i stort omfang baseret på gruppear-
bejde. Pt. er det dog næsten umuligt at finde steder at arbejde i grupper. Der 
er derfor et stort ønske om flere pladser til gruppearbejde. Det kan være deci-
derede grupperum eller evt. større lokaler, der er indrettet med gruppear-
bejdspladser.   
 
Pavillioner og siddepladser i uni-parken: 
Flere siddepladser i parken vil betyde mere liv og ophold i parken. Ud over al-
mindeligt ophold vil det også muliggøre studiearbejde udendørs. Særligt be-
fordrende for studiearbejde udendørs vil etablering af pavillioner med borde 
og siddepladser være. Pavillionerne vil beskytte mod både sol og regn. 
 
Social studiemiljø: 
Folkesundhedsvidenskab har pt. en ”lounge”/opholdsrum med plads til maks. 
10 personer. Det er meget hyggeligt, men alt, alt for småt. Med henblik på at 
fremme det sociale studiemiljø er det et stort ønske, at få et større opholds-
rum. Særligt hvis undervisningen spredes ud på mange lokationer i parken er 
det af stor betydning at studerende, kan samles et andet sted.    

 
 

6. Handleplan fra statusmødet 
Studienævnsformand præsenterer den endelige handleplan for folkesund-
hedsvidenskab fra statusmøde juni 2018.  

 
7. Kursus til godkendelse 

Studienævnet vurderer om kurset Mother-Child-Health (5 ECTS, Summer 
School) kan godkendes som valgfag på kandidaten.  

 
Emne og litteratur ligger inden for, hvad der vil kunne godkendes. Dog kan 
kurset ikke godkendes i sin nuværende form. Studienævnet har følgende kom-
mentarer: 
 
- 5 ECTS svarer til ca. 150 arbejdstimer. Der ønskes en præcisering af, hvor-

dan denne arbejdsbelastning opnås.  
- Kursusbeskrivelsen skal tilføjes læringsmål 
- Målbeskrivelsen angiver, at studerende introduceres til emnet. Kurset skal 

løftes til et højere taxonomisk niveau, f.eks. diskussion, analyse, anven-
delse, refleksion.  
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- Det er angivet, at kurset bestås ved undervisningsdeltagelse. Samtidig er 
det angivet, at der er en afsluttende eksamen. Det er modstridende. Den 
angivne eksamen består af en hjemmeopgave skrevet i grupper samt efter-
følgende præsentation og drøftelse i plenum. I stedet for at kalde det en 
eksamen, vil en godkendt hjemmeopgave og præsentation kunne udgøre 
kravet for at bestå ved undervisningsdeltagelse.  

 
 

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

 
Udbuddet forventes suppleret med kurser, udbudt af statskundskab. Der af-
ventes en tilbagemelding fra Statskundskab.   

 
9. Gensidig orientering  

9.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 

9.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 
9.3 Nyt fra studievejledningen 
Første workshop med Insight profiler på 1. semester er afholdt. Det gik rigtig 
godt. Nogle kritiske, men der var en god snak om det. En lille gruppe har 
meldt ud, at de ikke er interesserede i at deltage fremadrettet. Det er ok. 
Profilerne er brugt til at danne læsegrupperne.  Næste møde er i slutningen af 
oktober.  
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9.4. Nyt fra studieadministrationen 
Der er valg af nye studerende til studienævnet 12.-15. november. Opstillings-
periode 18. – 26. oktober. Det er vigtigt at opstille nok kandidater og supple-
anter, så alle pladser i nævnet udfyldes. Valgsekretariatet opfordrer til a sende 
opstillingslisten så tidligt som muligt, så der er tid til at rette eventuelle fejl. 
 
Konference om førsteårsfrafald og med deltagelse af Vincent Tinto afholdes 1. 
november. Studienævnet har fået fremsendt nærmere info og tilmeldingslink 
på mail.   

 
10. Eventuelt 

 
 

 


