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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. Udbud af seminarer og valgfag E20 

Det er målet, at seminarer og valgfag til efteråret 2020 skal være fastlagt og udbudt 
senest 1. februar 2020. Dog kommer 2 seminarer fra Statskundskab som formentlig 
først kendes efter 1. februar. 
Studienævnet for sundhedsvidenskab har fastsat deres udbud af valgfag efteråret 
2020. Desuden kendes udbuddet på AU Summer University. Nedenstående fra sund-
hedsvidenskab og AU Summer University har tidligere været godkendt og udbudt som 
seminarer og valgfag for FSV-studerende. Kan studienævnet godkende at disse kurser 
udbydes igen E20? 

 
 

Seminarer 
 

 
1 

 
Borger – og patientinvolvering: teori og metode til nye praksisformer 
(10 ECTS) 
 
Særligt vedr. eksamen: 
Kurset bedømmes egentlig bestået/ikke-bestået, men FSV studerende 
skal have en gradueret bedømmelse, da det er godkendt som et semi-
nar. For at kunne imødekomme dette, er det aftalt og godkendt af stu-
dienævnet for FSV, at FSV-studerende skal vælge og give den kursus-
ansvarlige besked om hvilke øvelser af i alt 7 point (se kursusbeskri-
velse), som skal indgå i den graduerede bedømmelse. Man må gerne 
lave alle øvelserne, men det vil kun være de valgte øvelser, der indgår i 
bedømmelsen. 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93045/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
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Valgfag - sundhedsvidenskab 
 

 
1 

 
Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse (10 ECTS) 
 

 
2 

 
Diskursanalyse og andre socialkonstruktivistiske tilgange (5 ECTS) 
 

 
3 

 
Fænomenologi og hermeneutik som filosofi og metode (5 ECTS) 
 

 
4 

 
Udarbejdelse af kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden (5 
ECTS) 
 

 
5 

 
Videregående epidemiologi (5 ECTS) 
 

 
6 
 

 
Projektledelse og planlægning af empiriske projekter (5 ECTS) 
 
Kurset har ikke tidligere været en del af udbuddet til FSV-studerende. 
Dog har flere fået godkendt kurset som valgfag efter at have søgt indivi-
duelle forhåndsgodkendelser. Det foreslås derfor, at kurset er en del af 
valgfagsudbuddet E20.  
 

 
 

Valgfag – AU Summer University 
 

 
7 

 
Healthy entrepreneurship and innovation (5 ECTS) 
 

 
8 
 

 
The Interdisciplinary Summer School on Cognitive Neuroscience 
(kortnavn: Cognitive neuroscience) (5 ECTS) 
 

 
9 

 
Mother-Child-Health: from fecundity to puberty (5 ECTS) 
 

 
 
4. Til orientering: Censorrapporter sommer 2019 

Der er kommet censorrapporter fra eksamenerne sommeren 2019. Studienævnet får 
dem hermed til orientering. 

 
Bilag 2: Censorrapporter BA FSV S19 
Bilag 3: Censorrapporter KA FSV S19 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93043/Sundhedsmaal-begreber-og-statistisk-analyse
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93034/Diskursanalyse-og-andre-socialkonstruktivistiske-forskningstilgange
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93031/Faenomenologi-og-hermeneutik-som-filosofi-og-metode
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93035/Udarbejdelse-af-kliniske-retningslinjer-i-henhold-til-GRADE-metoden
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93036/Videregaaende-epidemiologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/93038/Projektledelse-og-planlaegning-af-empiriske-projekter
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98711/Healthy-entrepreneurship-and-innovation-promoting-entrepreneurship-and-innovation-in-the-health-care-industry-and-related-fields
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98708/The-Interdisciplinary-Summer-School-on-Cognitive-Neuroscience
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/98683/Mother-Child-Health-from-fecundity-to-puberty
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5. Status: Studieleder og studienævn fra januar 2020 

Folkesundhedsvidenskab skal have ny studieleder senest fra januar 2020. Studienæv-
net orienteres om status på dette samt hvilken indflydelse det evt. får på VIP sammen-
sætningen i studienævnet.  
 

6. Fastsættelse af dato for studienævnsmøde januar 2020 
I januar holdes først et ordinært studienævnsmøde med det nuværende studienævn. I 
umiddelbar forlængelse af dette holdes et konstituerende studienævnsmøde, hvor det 
nye nævn konstitueres, jf. forretningsorden for Studienævn for folkesundhedsviden-
skab: 
 
Senest 1 uge før nyvalgte studentermedlemmer tiltræder, afholder studienævnet 
konstituerende møde. Den afgående formand indkalder til mødet. På mødet oriente-
rer den afgående formand om studienævnets arbejde, og studienævnets fastsætter 
sin mødeplan.  
 
Studienævnet skal fastsætte dato for ordinært og konstituerende studienævnsmøde 
januar 2020.  
 

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

8. Evt.  
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