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Mødedato: 29. januar 2019 kl. 13-14 
Mødested: 1260-310 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Søren Flinch Midtgaard, Ulrika Enemark  
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 
 
Afbud: Kim Overvad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt 
 
2. Studentersager (5 min.) 

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

 
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? 
 
Studienævnet godkender formål, indhold og kompetenceprofil 

 
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. 

 
Det foreslås at mødet ligger en dag i uge 24 kl. 15-18. En dag, hvor der ikke er 
stedprøver for bachelorstuderende.  
 
Det besluttes af afholde mødet i to dele: 
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1. Første del afholdes som et møde kun for aftagerpanel og studienævn. Afta-
gerne får en status på den nye kandidatuddannelse. Det fremhæves, hvordan 
aftagernes tidligere input er brugt i udviklingen af den nye ordning. Aftagere 
gives mulighed for at kommentere.  

2. Netværksmøde mellem aftagere og BA-studerende. Særligt tiltænkt nydimit-
terede bachelorere, men andre ba-studerende er også velkomne. Det foreslås 
også at vejledningen deltager. Studienævnet foreslår at der startes med en 
præsentation fra aftagere, hvor de kommer med konkrete eksempler på er-
hvervsorienterede projektforløb hos samt hvilke opgaver for færdige FSV-
kandidater hos dem. Dernæst små stande, hvor studerende kan netværke 
med aftagerne.   

 
Mette kommer med et bud på dagsorden, som drøftes nærmere i studienævnet.  

 
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.  
 
Seminarer: 
Målrettet sundhedskommunikation udbydes. Der ud over forventes to fag fra BSS 
og forhåbentlig to fag fra Sundhedsvidenskab. Dog har Sundhedsvidenskab æn-
dret prøveformen på kurserne, så det er svært at lave en bedømmelse efter 7-
trinsskalen, som FSV-studieordningen kræver. Udfordringen forsøges løst.   

 
Valgfag: 
De godkendte fra Sundhedsvidenskab kan stadig bruges. Udbud fra Sundhedsvi-
denskab afventes.  

 
6. Gensidig orientering (10 min.) 

5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
 

5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
 

5.3 Nyt fra studievejledningen 
Der har været afholdt et rigtig godt specialeseminar. 
Der er lavet nye grupper på 2. semester. Det er blevet taget udmærket imod. Vej-
ledningen følger op med tilbud om gruppecoaching.  

 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
Nye fælles censornormer på HE er vedtaget. 
Grupperum i 1150 kan ikke længere bookes. 
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7. Evt.  
Tak til Anders og Christian som udtræder af studienævnet.  
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