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Konstituerende studienævnsmøde for folkesundhedsvidenskab 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Præsentation af studienævnets medlemmer (5 min.) 

Studienævnets medlemmer præsenterer sig kort for hinanden. 
 
3. Orientering om studienævnets arbejde (20 min.) 

Ulrika, som er stedfortrædende formand, orienterer om studienævnets arbejde.  
 

Bilag 1: Introduktion til studienævnets arbejde  
Bilag 2: Forretningsorden for Studienævn for FSV 
 

4. Valg af formand (5 min.) 
Formanden skal vælges blandt underviserne. Både studerende og undervisere har 
stemmeret til valget af formand. 

 
5. Valg af stedfortræder for formand (5 min.) 

Stedfortræder for formanden skal vælges blandt underviserne. Både studerende 
og undervisere har stemmeret til valget af stedfortræder. 

 
6. Valg af næstformand blandt de studerende (5 min.) 

Næstformanden skal vælges blandt de studerende. Både studerende og undervi-
sere har stemmeret til valget af næstformanden. 

 
7. Mødedatoer foråret 2020 (5 min.) 

Studienævnet bedes fastlægge mødedatoer og tidspunkter for foråret 2019. 
 
Foreslåede mødeuger: 
Februar uge 9 (24. - 28. februar) 
Marts uge 13 (23. - 27. marts) 
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April uge 17 (20.-24. april) 
Maj uge 22 (25.-29. maj) 
Juni uge 26 (22. – 26. juni) 
 

8. Evt.  
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