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1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Feedback – synliggørelse og strukturering (30 min.) 

Iht. handleplanen fra statusmødet 2018, skal studienævnet udarbejde et oplæg til 
hvordan feedback kan synliggøres og struktureres yderligere. Oplægget skal være 
færdigt til statusmødet i juni 2019. Opgaven kommer af, at FSV-studerende i flere 
undersøgelser har givet udtryk for, at de ikke får tilstrækkeligt feedback på deres 
arbejde. Studienævnet besluttede i februar følgende proces for arbejdet med feed-
back: 
 
1. CESU inviteres til studienævnsmødet i marts mhp. at give et overblik over 

hvad feedback er og typer af feedback. 
2. Studienævnet drøfter og beslutter, hvilken type(r) feedback der ønskes frem-

met. 
3. Studienævnet laver et oplæg til, hvordan det tydeliggøres over for undervisere 

og studerende, hvornår og hvordan der gives feedback.  
 

 
2.1.  Oplæg ved Liv Tholstrup, CESU (15 min.) 

Liv giver en kort introduktion til forskellige typer af feedback 
 
2.2 Drøftelse i studienævnet (15 min.) 

På baggrund af Livs oplæg drøfter studienævnet, hvilke typer feed-
back, der ønskes fremmet og hvordan.  

 
3. Studentersager (5 min.) 

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

 
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: 18. januar 2019 

 

Side 2/4 

4. Status på aftagerpanelmøde (5 min.) 
Studienævnet besluttede i januar at afholde aftagerpanelmøde i juni. Mødet skulle 
være todelt: 1. Møde med aftagere med fokus på status på ny kandidatuddannelse. 
2. Netværksmøde mellem aftagere og BA-studerende.  

 
Studienævnet orienteres om status på planlægningen. Bl.a. en opfølgning på nye 
aftagere og dagsorden for mødet. 
Har Studienævnet særlige ønsker til lokaler til arrangementet? 

 
 
5. Godkendelse: Revideret indstillingsbetingelse til Sygdomslære i folke-

sundhed (5 min.) 
Kurset kørte første gang efteråret 2018. Den nuværende indstillingsbetingelse er 
en godkendt skriftlig hjemmeopgave. Kursusleder Carsten Obel ønsker indstil-
lingsbetingelsen ændret til følgende: 

 
Mundtligt oplæg i grupper på baggrund af udleveret casebaseret opgave, der 
forberedes hjemme. 
 
Kan studienævnet godkende den ændrede indstillingsbetingelse? 

 
6. Eksamen for FSV´ere på seminaret Borger- og patientinvolvering (5 

min.) 
Studienævnet godkendte i februar kurset Borger- og patientinvolvering som semi-
nar til efteråret 2019, men efterspurgte en præcis angivelse af, hvordan FSV´ere 
består kurset. Se kursusbeskrivelse her. 

 
Studienævnsformand orienterer mundtligt om den aftale, der nu er lavet med 
Sundhedsvidenskab og kursusleder.  

 
7. Godkendelse: Spejling af BA studieordning op mod vision- og strategi 

på IFS (5 min.) 
På studienævnsmødet i februar påbegyndte studienævnet en spejling af BA stu-
dieordningen op mod Vision og strategi på IFS. Spejlingen er sammenskrevet i bi-
lag 2.  
 
Kan sammenskrivningen godkendes? 
 
Bilag 2: Spejling af Vision og strategi for IFS mod bacheloruddannelsen i folke-
sundhedsvidenskab 

 
 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93045/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
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8. Kursusevaluering af kurser efteråret 2019 (40 min.) 
Studienævnet bedes drøfte undervisningsevaluering for efterårets kurser på ba-
cheloruddannelsen. I tillæg til evalueringsrapporterne er der kommentarer fra 
kursusansvarlig. 
BEMRÆK, at rapporterne er til intern brug og IKKE må offentliggøres, da de kan 
indeholde personfølsom data 
 

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab  
Popula-

tion 
Respon-

dents 

Re-
sponse 

rate 
E18 - Befolkningssundhed og demografi [341181U001] 53 50 94% 
E18 - Videnskabsteori og etik [341181U006] 43 38 88% 
E18 - Videnskabsteori [341111U018] 40 33 82% 
E18 - Sundhedsøkonomi [341111U017] 38 30 78% 
E18 - Folkesundhed - problemstillinger og tilgange 
[341181U003] 53 38 71% 
E18 - Kvalitative metoder [341181U007] 43 19 44% 
E18 - Miljø og sundhed [341181U008] 43 19 44% 
E18 - Sygdomslære i folkesundhed [341181U002] 52 21 40% 
E18 - Offentlig forvaltning FSV [341111U008]   n/a 

 

Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab 
Popula-

tion 
Respon-

dents 

Re-
sponse 

Rate 
E18 - Screening programs in public health [341142U016] 15 12 80% 
E18 - Sundhedspædagogik og kommunikation [341132U003] 43 38 88% 
E18 - Komplekse interventioner i folkesundhed [341132U002] 36 32 88% 

 
Bilag 3: Evalueringsrapporter BA 
Bilag 3.a: Evalueringsrapport Offentlig forvaltning 
Bilag3.b: Evaluering holdundervisning Offentlig forvaltning 
Bilag 4: Kommentarer BA 
 
Bilag 5: Evalueringsrapporter KA 
Bilag 6: Kommentarer KA (kommentar til Komplekse interventioner følger) 
 

 
9. Orientering: Uddannelseszoom (15 min.) 

Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, der kan understøtte unges valg af uddan-
nelse. På uddannelseszoom.dk er det muligt for kommende studerende at sam-
menligne op til tre uddannelser (både inden for eller på tværs af uddannelsesin-
stitutioner) på forskellige parametre vedr. uddannelsens kvalitet og relevans i for-
hold til arbejdsmarkedet. Spørgeskemaundersøgelsen bag uddannelseszoom er 

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
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gennemført af Epinion på vegne af og i samarbejde med Styrelsen for Forskning 
og Uddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres hvert 2. år blandt stu-
derende og dimittender fra erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. 
 
Resultaterne er indsamlet i perioden 23. oktober til 20. december 2018  
Spørgeskemaet er udsendt til alle aktive studerende pr. 1. oktober 2018 
Svarprocent HE: 1926 studerende ud af 4280 studerende på Health har besvaret 
uddannelseszoom, dvs. en svarprocent på 45% 
Svarprocent FSV BA: 47% 
Svarprocent FSV KA: 47 % 
 
Studienævnet præsenteres for hjemmesiden. 

 
 
10. Orientering: Censorrapporter (5 min) 

Til studienævnets orientering og eventuelle kommentering: censorindberetninger 
fra perioden september 2017 til januar 2019.  

 
Bilag 7: Censorrapporter FSV BA 
Bilag 8: Censorrapporter FSV KA 

 
11. Gensidig orientering (5 min.) 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Info om ansøgertal KA 
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

 
12. Evt.  
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