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1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendes 
 
2. Studentersager 

2.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Orientering taget til efterretning 
 

3. Kursusevalueringer 
Der foreligger nu kursusevalueringsrapporter fra kurser F19. Studienævnet gennem-
går kursusevalueringerne. På baggrund af gennemgangen besluttes, hvilke kurser, der 
ønskes kommentarer fra. 

 
Studienævnets udgangspunkt er at 70-80% af de studerende gerne skal have haft 
et stort eller meget stort udbytte af et kursus. Ud fra dette besluttes at indhente 
kommentarer fra følgende kurser: Epidemiologi og biostatistik, Videnskabsteori 
og etik, Rehabilitering samt Stress: Sundhedsfremme og forebyggelse med mind-
fulness-baserede interventioner. Studienævnet ønsker overvejelser over, hvilke 
tiltag der tænkes iværksat for at de studerendes udbytte fremover bliver større. De 
nævnte kurser drøftes yderligere på næste studienævnsmøde, når der er frem-
sendt kommentarer.  
 
De studerende i studienævnet oplyser, at metodevejledningen på bacheloropgaven ge-
nerel ikke har fungeret foråret 2019. Studieleder Mette Vinther Skriver tager med, at 
metodevejledningen skal afstemmes med underviserne på BA-seminarerne og at un-
derviserne på metodevejledningen skal vide, hvad de studerende har lært i Epidemio-
logi og biostatistik samt Statistik.  
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4. Godkendelse: Fejlrettelser af reeksamener på BA 
Ved en fejl står studieordningens reeksamen for Kvalitative metoder også ved Folke-
sundhed –problemstillinger og tilgange, Sundhedsfremme og forebyggelse samt Ma-
sterclass i folkesundhed. Det skal rettes. Kursusansvarlige på de berørte kurser fore-
slår reeksamener som beskrevet i vedhæftede bilag.  

 
Studienævnet godkender de foreslåede reeksamener på Folkesundhed – problemstil-
linger og tilgange samt Sundhedsfremme og forebyggelse. Reeksamen i Masterclass i 
folkesundhed godkendes ikke i den foreslåede form. Studienævnet har forslag til, 
hvordan forslaget kan justeres, hvilket sendes til kursusansvarlig. Efter en dialog med 
kursusansvarlig sendes et nyt forslag til reeksamen i mailhøring hos studienævnet.  

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

Det foreslås, at følgende tekst tilføjes bachelorstudieordningen: 
 

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. 

 
Teksten vedr. sprog godkendes med den bemærkning, at der skal være en særlig op-
mærksomhed på at de studerende får talt/skrevet og dermed oparbejdet et fagsprog 
på engelsk i løbet af undervisningen på de kurser, der måtte blive udbudt på engelsk 
og hvor eksamen også er på engelsk.  

 
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 drøfter, om der skal bruges vejlederressourcerne på bachelorop-
gaven, så alle studerende kan tilbydes feedback som opfølgning på bedømmelsen.  
 
Studienævnet foreslår, at alle studerende der ønsker feedback på deres bachelorop-
gave skal kunne få det. På Statskundskab gives denne mulighed og erfaringen herfra 
er, at det er begrænset hvor mange, der faktisk henvender sig. En måde at strukturere 
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det på, kan være at vejledere/undervisere oplyser en kontortid på x antal timer, hvor 
studerende, mod at have tilmeldt sig på forhånd, kan komme og få feedback på opga-
ven. Studienævnsformanden vil viderebringe forslaget til institutledelsen.  

 
7. Overblik: Ledighedstal 

Studienævnet har tidligere undret sig over forskellige ledighedstal fra hhv. Danmarks 
Statistik (15%1) og dimittendundersøgelsen, 2018 (9%) for kandidater i folkesund-
hedsvidenskab. I de to undersøgelser er der stor forskel på ledigheden. Der redegøres 
for data fra de to forskellige kilder og hvorfor der er forskel på tallene.  

 
Studienævnet vil holde øje med ledighedstallet for nyuddannede fra Danmarks Stati-
stik, som gerne skulle falde når data opdateres til foråret.  

 
8. Orientering: Valg af studerende til studienævn  

Der er valg af studerende til studienævnet 11.-14. november 2019. Opstillingsperioden 
er 17. – 25. oktober kl. 12.00. Studerende i studienævnet opfordres til at gøre en ind-
sats for at finde studerende, der vil stille op. Det er vigtigt at de 4 studenterpladser be-
sættes og der skal også gerne findes suppleanter. Sabrina og Amalie vil opsøge de for-
skellige årgange og fortælle om arbejdet i studienævnet og om valget. Er der spørgs-
mål til hvordan opstillingen foregår, kan valgsekretariatet kontaktes.  

 
9. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Der skal uddeles en pris til Årets underviser på Folkesundhed. Det er tidligere aftalt i 
studienævnet, at Siffos står for uddelingen af prisen og at prisen uddeles ved juleaf-
slutningen. Mette minder Siffos om denne aftale.   

 
Det er en udbredt praksis at mange undervisere planlægger efter, at der ikke er under-
visning med fremmøde i uge 42. Efteråret er i forvejen presset på tid. Har studienæv-
net en holdning til, om der skal udmeldes en linje for, om der kan forventes at være 
undervisning eller ej i uge 42? En drøftelse sættes på som punkt til næste møde.  
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
Søren orienterer om, at alle kursusansvarlige på seminarerne, der udbydes på Stats-
kundskab, inddrager sundhed i deres kurser. Generelt er der på Statskundskab en for-
ståelse af, at der på kurser med deltagelse af FSV-studerende inddrages sundhedsrela-
terede vinkler og emner. 

  
5.3 Nyt fra studievejledningen 
 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
Den nye kandidatstudieordning er i høring hos aftagerpanelet, de andre universiteter 
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samt censorformandskabet. Indtil videre er der kommet tilbagemelding fra censorfor-
mandskabet, som kun har positive kommentarer. Høringsfristen er den 10. oktober.  
 

10. Evt.  
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