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Studieadministrationen: Lise Ask Andersen  
Afbud: Mia Schou Johansen 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Studentersager (5 min.) 

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

 
3. Kursusevaluering af kurser efteråret 2019 - fortsat (30 min.) 

Studienævnet påbegyndte i marts kursusevaluering af kurser afviklet efteråret 
2019, men mangler en nærmere drøftelse af følgende kursusevalueringer:  

 
Folkesundhed – problemstillinger og tilgange 
Kvalitative metoder 
Sygdomslære i folkesundhed 
 
Bilag 2: Evalueringsrapporter BA 
Bilag 3: Kommentarer BA 
 
BEMRÆK, at rapporterne er til intern brug og IKKE må offentliggøres, da de kan 
indeholde personfølsom data 

 
4. Optakt til årets statusmøde 6. juni (40 min.) 

Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for 
rammerne af Aarhus Universitets fælles principper og rammer for uddannelses-
kvalitetsprocesser og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i 
Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. Se i øv-
rigt Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, 
Health 
 

https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/F2018_Retningslinje_aarlig_status_godkendt_af_CR_-_Kopi.pdf
https://health.medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/F2018_Retningslinje_aarlig_status_godkendt_af_CR_-_Kopi.pdf
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Forud for statusmødet skal studieleder udarbejde en skriftlig beretning, som be-
skriver opfølgning på seneste statusmøde, særlige aktiviteter siden sidst samt re-
fleksion over aktuelle kvalitetsindikatorer og evt. supplerende datamateriale.  
 
Studienævnet bedes kommentere og drøfte datapakken med henblik på at give 
input til studieleders beretning. Som forberedelse til punktet bedes alle inden 
mødet orientere sig i datapakken, særligt kvalitetsindikatorerne. Datapakke og 
supplerende nøgletal kan ses i PowerBI, som alle studienævnets medlemmer har 
adgang til. Se bilag 5 for vejledning til at komme i PowerBi. Det anbefales at alle 
forsøger sig med PowerBi. Alternativt er også muligt at se kvalitetsindikato-
rerne som pdf i bilag 6 og 7.  

 
BEMRÆK, at datapakke og nøgletal er til intern brug og IKKE må offentliggøres, 
da de kan indeholde personfølsom data. Studienævnet er omfattet af den vanlige 
tavshedspligt.  

 
 
Bilag 4: Vejledning til at komme i PowerBi 
Bilag 5: Indikatorer BA 
Bilag 6: Indikatorer KA 

 
5. Opfølgning: Aftagerpanel og møde 12. juni (15 min.) 

5.a. Status på nye medlemmer af aftagerpanelet 
Studienævnsformand orienterer 

 
5.b. Invitationer 

Efter påske sender Lise invitationer inkl. dagsorden ud til aftagere og 
studienævn. 
Det foreslås, at de studerende i studienævnet laver en invitation til 
netværksmødedelen af mødet målrettet studerende. Hvornår skal stu-
derende have invitationen? Hvornår skal de tilmelde sig? 

 
6. Orientering: Uddannelsestjekker (15 min.) 

Uddannelsestjekkeren er en såkaldt ’self-assessment’, som potentielle studerende 
kan prøve inden de søger ind på den uddannelse, de er interesserede i. Det er et 
multiple-choice-værktøj, som ikke skal give ’sandt-falsk’ svar, men feedback, der 
skal hjælpe med at afklare brugeren og forhåbentligt bidrage til en bedre reflek-
sion over hvad det egentlig er for et studie, vedkommende overvejer at søger ind 
på. Resultatet skal gerne resultere i flere studerende, der ikke bliver overraskede 
over det, de møder på studiet når de begynder – og derfor fastholdes.  

 
Uddannelsestjekker kører i øjeblikket som et pilotprojekt på enkelte uddanneler – 
på HE tandplejer og bacheloruddannelsen i FSV.  
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Se og prøv uddannelsestjekkerne for FSV på http://bachelor.au.dk/folkesund-
hedsvidenskab/ 
Se under ”Tjek om folkesundhedsvidenskab er noget for dig 

 
7. Orientering: Uddannelseszoom (10 min.) 

På studienævnsmødet i marts blev studienævnet ganske kort orienteret om ud-
dannelseszoom. Grundet tidsnød blev uddannelseszoom ikke fremvist for studie-
nævnet. Såfremt tiden tillader det, vil uddannelseszoom blive fremvist på april-
mødet.  

 
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 
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 % 
 

8. Gensidig orientering (5 min.) 
5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

 
9. Evt.  
 
 
 

http://bachelor.au.dk/folkesundhedsvidenskab/
http://bachelor.au.dk/folkesundhedsvidenskab/
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/
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