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1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Orientering: Seminarer fra Statskundskab F20 

Beskrivelser af seminarer fra Statskundskab foreligger først om ca. 1½ uge. Titlerne, 
som måske kan give et indtryk af relevans, er følgende: 
 
BA-seminar: 
1610F20 Frontlinjemedarbejderne. Professionelle idealer, rolleforståelse og deres 
møde med borgeren 
 
KA-seminarer: 
203F20 Prioritering i sundhedsvæsenet: etik og retfærdighed 
241F20 Når svage borgere møder ”systemet”: politiske målgrupper, markarbejdere og 
policy feedback 

 
Orienteringen taget til følge. Så snart der foreligger kursusbeskrivelser sendes de i 
mailhøring hos studienævnet.  

 
3. Godkendelse: Ny studieordning for kandidatuddannelsen i folkesund-

hedsvidenskab 
Projektgruppen for revision af kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab har 
udarbejdet et forslag til en ny studieordning, der skal sendes i høring hos aftagere, 
FSV-uddannelser på de andre universiteter samt censorformandskabet. Derefter skal 
den godkendes af dekanen. Studienævnet har ansvaret for forslaget til den nye studie-
ordning, hvorfor studienævnet skal godkende forslaget inden det sendes i høring 

 
På baggrund af studienævnets kommentarer justeres enkelte formuleringer i af-
snittene om uddannelsens faglige retning og kompetenceprofil. Desuden ønsker 
studienævnet om muligt en justering af prøverne i Fagpakken Kvalitative per-
spektiver på organisering af sundhedsvæsenet, således at begge kurser i fagpak-
ken bedømmes gradueret. Om nødvendigt foreslås at kurset Projektledelse og 
sundhed i stedet kan ændres til bestået/ikke-bestået. Ulrika og Mette følger op på 
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studienævnets ønske ved at snakke med formanden for arbejdsgruppen, der har 
udviklet fagpakken og studieleder på Idræt vedr. evt. ændring i Projektledelse 
(kurset vil også blive udbudt til studerende på idræt). En ændring vil herefter 
skulle godkendes af institutleder Ole Bækgaard.  

 
4. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Den samlede rapport af kursusevalueringer for F19 erkommet. Det aftales, at studie-
nævnet denne gang gennemgår evalueringerne først og på den baggrund vurderer, 
hvilke kursusansvarlige, der ønskes kommentarer fra.  

 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 

 
5.3 Nyt fra studievejledningen 

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
International koordinator Rikke Præstegaard vil meget gerne deltage på et studie-
nævnsmøde i løbet af efteråret med henblik på at skitsere og drøfte mulige former og 
tilgange til øget internationalisering.   
 

5. Evt.  
Studerende oplyser, at indeklimaet i 1150 er meget problematisk. Der er fugt på gulv 
og vægge og nogle steder endda mug på væggene. Mette oplyser, at der allerede er dia-
log med bygningsservice om situationen. Mette tjekker forholdene og sørger evt. for, 
at bygningsservice kontaktes igen.  
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