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Mødedato: 23. april kl. 8.15-10.00 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), Søren 
Flinch Midtgaard, Henrik Støvring 
Deltagere studerende: Maria Lysdal Ravn Mortensen (næstformand), Annemette Thø-
stesen, Signe Ruby Hald, Josefine Klakk Jeppesen (observatør) 
Studieadministrationen: Lise Ask Andersen (referent), Lene Konrad (studievejleder), 
Helle Bønsøe Nielsen (sagsbehandler) 
  
 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Studentersager (30 min.) 

2.1. 1 sag til behandling 
Bilag 1: Sagsfremstilling 
 
2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 2: Sager siden sidst 
 

3. Beslutning: Eksamener S20 (30 min.) 
Alle eksamener og reeksamener sommerterminen 2020 på Health afvikles online. 
Nogle eksamener vil kunne gennemføres som planlagt (f.eks. hjemmeopgaver), men 
mange eksamener skal omlægges til et online format.  
Med henblik på omlæggelse af eksamener sommeren 2020 er der  i samarbejde med 
kursusansvarlige udarbejdet en indstilling til, hvordan eksamener på hhv. bachelor- 
og kandidatuddannelsen kan afvikles online.  
Kan studienævnet godkende den foreslåede omlægning af eksamenerne sommeren 
2020? 
 
Bilag 3: Omlægning af sommereksamen 2020 på Health 
Bilag 4: Foreslåede eksamensformer S20 FSV 
 

4. Kursusevalueringer efteråret 2019 (45 min.) 
Studienævnene har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannel-
serne og derfor foretager studienævnene to gange årligt en gennemgang af under-
visningsevalueringerne fra det seneste semester. Som minimum skal studienæv-
net behandle de kurser, der har opnået farven rød i indikator 1 spørgsmålet (jeg 
vurderer det samlede udbytte af undervisningen som), og dermed er vurderet til 
at give et utilfredsstillende samlet udbytte.  

 
Formand og næstformand har besluttet, at behandle følgende fra evalueringen 
E19: 
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1. Kurserne, der har opnået farven rød i indikator 1, dvs. Masterclass i folke-
sundhed, Miljø og sundhed samt Sundhedsøkonomi. 

2. Indikator 2 spørgsmålet: Der har i undervisningen været gode mulighe-
der for at få tilbagemelding/vejledning vedrørende faglige præstatio-
ner. 5 af de evaluerede kurser, har fået farven rød i dette spørgsmål, hvor-
for spørgsmålet behandles på tværs af kurserne.  

 
Studienævnet bedes drøfte de studerendes læring og udbytte af kurserne på bag-
grund af evalueringsrapporterne og følgeskrivelserne samt beslutte om der bør 
anbefales konkrete foranstaltninger fremadrettet.   

 
Bilag 5: Indikatorbaseret overblik over evaluerede FSV-kurser E20 
Bilag 6: Evalueringsrapporter FSV BA 
Bilag 7: Evalueringsrapporter FSV KA 
Bilag 8: Kommentar fra Masterclass i Folkesundhed 
Bilag 9: Kommentar fra Miljø og Sundhed 
Bilag 10: Kommentar fra Sundhedsøkonomi 

 
 

5. Orientering: Arbejdsgruppe om aftagerpanelmøde (5 min.) 
Studienævnet besluttede på mødet i marts at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal 
komme med forslag til tema og form for aftagerpanelmødet i september 2020. Grup-
pen består af studieleder og to studenterrepræsentanter: 
 
Kim Iburg Moesgaard, Studieleder 
Maria Mortensen, næstformand 
Josefine Klakk Jeppesen, observatør 
 

6. Orientering: Brugergruppe til feedback på online undervisning (5 min) 
Folkesundhedsvidenskab har nedsat en brugergruppe til at give undervisere feed-
back på deres online undervisning. Brugergruppen består af en studerende fra 
hver årgang samt studieleder og uddannelsesleder. Hensigten er at de studerende 
fortæller, hvad der fungerer godt og knap så godt ved undervisningen med hen-
blik på at give erfaringerne videre til underviserne på tværs af semestre. Ulrika 
melder tilbage til underviserne.   

 
7. Gensidig orientering (5 min) 

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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