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1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Drøftelse: Høringssvar ny kandidatuddannelse 

Gæster ved dette punkt: Loni Kraus Ledderer, Henrik Støvring, Søren K. Kjærgaard 
 
Den nye kandidatuddannelse har været sendt i høring hos censorformandskabet for 
folkesundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser, aftagerpanelet for FSV og 
hos de andre universiteter, der udbyder en kandidatuddannelse i folkesundhedsviden-
skab (KU, SDU og AAU). Der er kommet svar fra censorformandsskabet, SDU samt 
fra to aftagere. Censorformandsskabet skriver, at der er tale om gode og korrige-
rende ændringer, som skaber en klarere profil og skærper de faglige elementer, 
som indgår i uddannelsen. SDU skriver, at de ingen bemærkninger har. De to af-
tageres kommentarer findes i bilag 1 og 2.  

 
Studienævnet bedes drøfte aftagernes bemærkninger. Giver de anledning til op-
mærksomhedspunkter og eventuelt justeringer i studieordningen? 
Der sendes efterfølgende svar til de to aftagere, med studienævnets kommentarer 
til deres betragtninger.  
 
Bilag 1: Høringssvar fra Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 
Bilag 2: Høringssvar fra Mathias Ruge, VIVE 

 
3. Studentersager 

2.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 3: Sager siden sidst 
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4. Kursusevalueringer 
Evaluering af de kurser, der er indhentet kommentarer fra: Epidemiologi og biostati-
stik, Rehabilitering , Videnskabsteori og etik samt Stress: Sundhedsfremme og fo-
rebyggelse med mindfulness-baserede interventioner’ 
 
Bilag 4: Evalueringsnotat fra Epidemiologi og biostatistik 
Bilag 5: Evalueringsnotat fra Rehabilitering 
Bilag 6: Evalueringsnotat fra Videnskabsteori og etik  
Bilag 7: Evalueringsnotat fra Stress: Sundhedsfremme og forebyggelse med mind-
fulness-baserede interventioner 
 

5. Drøftelse: Undervisning uge 42 
Der er en udbredt praksis med at mange undervisere planlægger efter, at der ikke 
er undervisning med fremmøde i uge 42. Efteråret er i forvejen presset på tid. Har 
studienævnet en holdning til, om der skal udmeldes en linje for, om der kan for-
ventes at være undervisning eller ej i uge 42?  

 
6. Status: Opstilling af studerende til studienævn  

Der er valg af studerende til studienævnet 11.-14. november 2019. Opstillingsperioden 
er 17. – 25. oktober. Der skal vælges 4 studerende samt også gerne suppleanter. Hvad 
er status med at finde studerende, der ønsker at stille op til valg? 

 
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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