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Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver (formand), Ulrika Enemark, Kim Moesgaard 
Iburg;  
Deltagere studerende: Sabrina Tatiana (næstformand), Marie Kudahl (observatør), 
Lina Thirup (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen (referent) 
Afbud: Mia Schou Johansen (studievejleder), Annemette Thøstesen (observatør), Søren 
Flinch Midtgaard, Amalie Damgaard Johansen (observatør) 
 
  
 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 
 
2. Studentersager 

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

 
3. Orientering om studieledertal og årgangsstatistik 

Studieledere har fået tilsendt nye studieledertal og årgangsstatistik. Studienævnsfor-
mand orienterer om udvalgte oplysninger fra datasættene ud fra en vurdering af, hvad 
der kan have særlig interesse for studienævnet. Studienævnet har adgang til dele af 
data via PowerBi. 
 
Studienævnet ser bl.a. på karaktergennemsnit, som bemærkes er til den høje side (i 
gennemsnit 8,2 for bachelor og kandidat samlet). Desuden drøftes bl.a. frafald og 
konfrontationstimer. 

 
Afslutningsvis introduceres studienævnet for den nye visning af kursusevaluering i 
PowerBi. 
 

4. Sidste udbud af nuværende erhvervsorienterede projektforløb 
I forbindelse med revisionen af kandidatstudieordningen er prøveformen på Er-
hvervsorienteret projektforløb (EP) ændret. Første gang det nye EP udbydes er F21. 
Der vil på det tidspunkt fortsat kunne være studerende indskrevet på den gamle ord-
ning, der ønsker at tage EP. Det foreslås, at sidste udbud af EP efter gammel ordning 
er E20. Herefter udbydes kun det nye EP, som man kan tilmelde sig uanset hvilken 
studieordning, man er indskrevet på.  
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Studienævnet bakker op om indstillingen, dog med den tilføjelse at EP på 10 
ECTS fortsat udbydes for studerende på den gamle studieordning. EP(10 ECTS) 
er ikke muligt på den nye studieordning.  
 
E20: Sidste udbud af gammelt EP (20 ECTS) 
F21: Første udbud af nyt EP (20 ECTS).  
  EP (10 ECTS) udbydes fortsat på gammel ordning.  
 

5. Status: Ny studieleder 
Der er fortsat ikke meldt noget ud om, hvem der skal være ny studieleder.  

 
6. Status: Valg til studienævn 

3 studerende stillede op som kandidater til Studienævnet for FSV. I studienævnet er 
der afsat pladser til 4 studerende, hvorfor alle kandidater er kommet ind ved freds-
valg. De nyvalgte studentermedlemmer indtræder pr. 1. februar 2020.  
 
Følgende studerende er valgt: 
Annemette Thøstesen, 4. semester BA (F20). 
Signe Ruby Hald, 4. semester BA (F20) 
Maria Lysdal Ravn Mortensen, 2. semester BA(F20) 
 
Da alle de valgte studentermedlemmer repræsenterer bacheloruddannelsen, foreslår 
studienævnet at der prøves at findes studerende fra kandidatuddannelsen, der vil del-
tage i studienævnsarbejdet som observatører.  

 
7. Gensidig orientering 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
Nyt fra censorkorpset: 
Censorkorpset rejser spørgsmål ved censorers habilitet, hvis de udbyder ekstern kur-
susaktivitet og/eller vejledning til studerende. Hvis de gør det, kan de ikke være cen-
sor, for de studerende, de har undervist/vejledt. Censorer skal selv oplyse om sådanne 
forhold og påberåbe sig inhabilitet.  

 
Videnskabsteori og etik: 
Ny kursusansvarlig på Videnskabsteori og etik fra foråret 2020 bliver lektor An-
dreas Beck Holm. 
 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
Ulrika:  
Der er fastsat kursusansvarlige på alle kurser på den nye kandidatuddannelse med 
undtagelse af Videregående epidemiologi og biostatistik. Afventer ansættelsesproces.  
Det er endnu ikke afklaret, hvilken fagpakke der vil blive udbudt hhv. forår og efterår. 
Ulrika vil kontakte Kirsten Frederiksen med henblik på at der træffes en beslutning. 
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5.3 Nyt fra studievejledningen 
Mia går på barsel inden længe. Der er blevet ansat en ny, men rutineret studievejleder 
Lene Konrad. Lene vil fremover være tilknyttet FSV.   
 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

8. Evt.  
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