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1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Studentersager (15 min.) 

2.1 Sager til behandling 
Ingen sager til behandling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 1: Sager siden sidst 
 
2.3. Delegation af afgørelseskompetence 
Studienævnet for folkesundhedsvidenskab har de seneste år delegeret kompeten-
cen til at træffe afgørelse i en række dispensations- og meritsager til studienævns-
formand og næstformand. Delegationen er med henblik på en smidig sagsbe-
handling og en reduktion af sager, der skal behandles på studienævnets begræn-
sede antal møder 
 
Det foreslås at en delegation fastholdes, men i en revideret form. I stedet for en 
delegation på konkrete sagstyper, foreslås en delegation på et mere generelt plan 
(se bilag 2). 
 
Kan studienævnet bakke op om den foreslåede delegation af afgørelseskompe-
tencen? 

 
Bilag 1: Sager siden sidst 
Bilag 2: Forslag til revideret delegation af afgørelseskompetencen 
Bilag 3: Gammel delegation af afgørelseskompetencen (særligt s. 2-3) 

 
3. Studiestartsevaluering 2019 (15 min) 

Der foreligger en evaluering af studiestarten på bacheloruddannelsen 2019. Stu-
dienævnet bedes drøfte studiestartsevalueringsrapporten med henblik på at iden-
tificere, om der er noget i studiestarten, der fremover skal være særlig opmærk-
somhed på og evt. justeres.  
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Bilag 4: Folkesundhedsvidenskab studiestartsevaluering 2019 

 
4. Handleplan (10 min.) 

Som et led i AU´s kvalitetsarbejde afholdes hvert år et statusmøde på uddannelserne. 
På statusmødet deltager prodekan for uddannelse, institutledelse, studieleder, eventu-
elt uddannelsesleder, studenterrepræsentant, studieadministration og repræsentant 
fra CEU. På statusmøderne udarbejdes en handleplan for det efterfølgende år. I bilag 
5 finde statusrapporten inkl. den aftalte handleplan fra seneste statusmøde afholdt 
juni 2019.  

 
Studienævnet bedes orientere sig i handleplanen og skabe klarhed over, hvad 
der skal arbejdes med frem til næste statusmøde juni 2020.  
 
Bilag 5: Statusrapport 2019_FSV 

 
5. Nedsættelse af nyt aftagerpanel (Kim, 15 min.) 

Jf. Universitetsloven og AU´s vedtægter skal uddannelserne nedsætte aftagerpaneler 
bestående af udefrakommende medlemmer, der har erfaring med og indsigt i uddan-
nelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til. Afta-
gerpanelets rolle er at rådgive i uddannelsesmæssige spørgsmål, herunder særligt 
spørgsmål vedrørende uddannelsernes relevans for og interaktion med offentlige og 
private virksomheder, organisationer og institutioner.   
 
Aftagerpanelerne udpeges for 3 år ad gangen. Der skal nedsættes nye aftagerpaneler 
for perioden 2020 – 2022.  
 
Studieleder skal nedsætte forslag til sammensætning af aftagerpanel til dekanen. Stu-
dieleder skal rådføre sig med studienævn, relevante institutledere og prodekan for ud-
dannelsen i identifikation af mulige kandidater og udarbejdelse af indstillingen til pa-
nelets sammensætning.  
 
Studieleder ønsker studienævnets input til hvordan aftagerpanelet kan sammensæt-
tes; både i forhold til sektorer og konkrete mulige kandidater.  
 
Bilag 6: Kommissorium og proces for nedsættelse af aftagerpaneler på Health 
Bilag 7: Nuværende aftagerpanel  
 

6. Observatører til studienævnet (10 min.) 
Studienævnet for folkesundhedsvidenskab er berammet til at bestå af 4 videnskabe-
lige medarbejdere og 4 studerende. Dog er der i 2020 kun valgt 3 studenterrepræsen-
tanter og de er alle fra bacheloruddannelsen. Studienævnet besluttede derfor decem-
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ber 2019, at det vil være en god ide at finde et par studerende fra kandidatuddannel-
sen, der kan fungere som observatører i studienævnet. Observatører har taleret, men 
ikke stemmeret i studienævnet.  
 
Studienævnet bedes beslutte: 

1. Hvor mange observatører ønskes? 
2. Hvordan skal observatørerne deltage i nævnets arbejde?  

F.eks.: Observatørerne inviteres til alle møder i nævnet. De kan ud fra dags-
ordenen vurdere, om de finder det relevant at deltage. Når studienævnet 
finder det særlig vigtigt at studerende fra kandidatuddannelsen er repræ-
senteret på et møde, bliver observatørerne gjort opmærksomme på dette. 
Det kan f.eks. være ved undervisningsevalueringer og punkter vedr. imple-
menteringen af den nye kandidatuddannelse.   

3. Hvordan findes observatører? 
 

7. Gensidig orientering 
5.1 Nyt fra studienævnsformanden 
5.2 Nyt fra studienævnets medlemmer 
5.3 Nyt fra studievejledningen 
5.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

8. Evt.  
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