
 
 

 

 

Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ) 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
E-mail:  health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.medarbejdere.au.dk 
 

Dagsorden 
 
Lise Ask Andersen 
 
Dato: 18. januar 2019 

 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 
Mødedato: 29. januar 2019 kl. 13-14 
Mødested: 1260-310 
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Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Søren Flinch Midtgaard, Ulrika Enemark, 
Kim Overvad  
Deltagere studerende: Christian Hoe, Anders Thastum Vedsted, Sabrina Tati-
ana, Amalie Damgaard Johansen (observatør), Lina Thirup (observatør), Marie 
Kudahl (observatør), Lisbeth Laustsen (observatør), Annemette Thøstesen (obser-
vatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen, 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. Godkendelse af formål, indhold og kompetenceprofil på den nye kan-

didatuddannelse (10 min.) 
Projektgruppen for revision af kandidatuddannelsen i FSV har udarbejdet et for-
slag til uddannelsens formål, indhold og kompetenceprofil. Desuden er udarbej-
det en tabel, der viser hvordan den foreslåede kompetenceprofil lever op til kvali-
fikationsrammen for de videregående uddannelser (Blueprint 1).  
Kan studienævnet bakke op om den udarbejdede faglige profil? 
 
Bilag 2: Udkast til formål, indhold og kompetenceprofil, Kandidatuddannelse i 
folkesundhedsvidenskab Aarhus Universitet 2020 
Bilag 3: Blueprint 1 – Mapping af kompetenceprofil mod kvalifikationsrammen 

 
4. Aftagerpanelmøde juni 2019 (30 min.) 

På baggrund af aftagernes forslag på seneste aftagerpanelmøde i september 2018, 
besluttede studienævnet at afholde næste aftagerpanelmøde sommeren 2019. En 
del af mødet afholdes som et netværksmøde for dimitterende bachelorer, hvor de 
studerende kan snakke med aftagerne om f.eks. hvordan kandidaten kan målret-
tes og hvor mulighederne for erhvervsorienteret projektforløb og erhvervsspeciale 
kan afsøges. 
 
Studienævnet bedes påbegynde den nærmere planlægning af aftagerpanelmødet: 
- Dato og tidspunkt for aftagerpanelmødet? 
- Grovskitse til dagsorden 
- Hvordan fortsættes planlægningen? 
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5. Status på seminar- og valgfagsudbud E19 (5 min.) 

Formanden orienterer om hvad der på nuværende tidspunkt vides om udbuddet 
af valgfag og seminarer på kandidaten efteråret 2019.  

 
6. Gensidig orientering (10 min.) 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 

5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 

5.3 Nyt fra studievejledningen 
 

5.4. Nyt fra studieadministrationen 
Vedtagelse af nye fælles censornormer 
Grupperum i 1150 kan ikke længere bookes 

 
7. Evt.  
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