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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. Kursusevalueringer 

Der foreligger nu kursusevalueringsrapporter fra kurser F19. Studienævnet bedes gen-
nemgå kursusevalueringerne. På baggrund af gennemgangen besluttes, hvilke kursus-
ansvarlige, der ønskes kommentarer fra. 
 
Bilag 2: Kursusevalueringsoverblik 
Bilag 3: Kursusevalueringer FSV BA F19 
Bilag 4: Kursusevalueringer FSV KA F19 

 
4. Godkendelse: Fejlrettelser af reeksamener på BA 

Ved en fejl står reeksamen for Kvalitative metoder også ved Folkesundhed –problem-
stillinger og tilgange, Sundhedsfremme og forebyggelse + Masterclass i folkesundhed. 
Det skal naturligvis rettes. Kursusansvarlige på de berørte kurser foreslår reeksame-
ner som beskrevet i vedhæftede bilag. Kan studienævnet godkende de foreslåede reek-
samener?    

 
Bilag 5: Rettelser reeksamener på BA 

 
5. Godkendelse: Ny tekst vedr. sprog på kurserne i BA-studieordningen 

Det foreslås, at følgende tekst tilføjes bachelorstudieordningen: 
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Eksamenssproget følger undervisningssproget, som er dansk eller engelsk. Under-
visningssproget for det enkelte kursus vil fremgå af kursuskataloget forud for un-
dervisningstilmeldingen. På kurser, hvor undervisningssproget er dansk, kan der 
forekomme undervisningsgange på engelsk.  
 
Tilføjelse af teksten i studieordningen vil gøre det muligt at ændre undervisnings- og 
eksamenssproget uden en studieordningsændring og dermed give en større fleksibili-
tet i forhold til anvendelse af udenlandske undervisere. Hovedparten af uddannelsens 
fagelementer skal fortsat udbydes på dansk for derved at sikre, at uddannelsen har en 
overordnet sproglig identitet. 

 
6. Drøftelse: Omfordeling af vejlederressourcer på BA-opgave 

I dag er der ikke afsat vejlederressourcer til at tilbyde alle studerende feedback på de-
res bacheloropgave. Da der ikke er et mundtligt forsvar, har nogle studerende et ønske 
om at kunne få feedback. Uanset bedømmelsen af opgaven, opleves feedback som vig-
tigt i et læringsøjemed.  

 
Studienævnet bedes drøfte om vejlederressourcerne på bacheloropgaven skal om-
fordeles, så alle studerende kan tilbydes feedback som opfølgning op bedømmel-
sen.  

 
7. Overblik: Ledighedstal 

Studienævnet har tidligere undret sig over forskellige ledighedstal fra hhv. Danmarks 
Statistik og dimittendundersøgelsen (2018) for kandidater i folkesundhedsvidenskab. 
I de to undersøgelser er der stor forskel på ledigheden. Der redegøres for data fra de 
to forskellige kilder og hvorfor der er være forskel på tallene.  

 
Bilag 6: Ledighedstal 
 

8. Orientering: Valg af studerende til studienævn  
Der er valg af studerende til studienævnet 11.-14. november 2019. Valgsekretariatet 
har endnu ikke meldt opstillingsperiode ud, men begynd allerede nu at informere og-
finde interesserede studerende.  

 
9. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

10. Evt.  
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