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Mødedato: 14. december kl. 8.00-10.00 

Mødested: Zoom 

Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 

 

Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), Henrik 

Støvring 

Deltagere studerende: Signe Ruby Hald, Annemette Thøstesen, Josefine Klakk Jeppe-

sen (observatør) 

Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent), Lene Konrad (studievejle-

der), Helle Bønsøe Nielsen (sagsbehandler) 

Afbud: Søren Flinch Midtgaard 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Punk 2 Studentersager flyttes til efter punkt 6 på dagsordenen. 

Dagsordenen godkendes. 

 

2. Studentersager  

2.1. Sager til behandling  

Studietræthed vurderes ikke som et usædvanligt forhold. Den studerende får fortsat 

afslag på sin ansøgning. 

 

2.2. Orientering om afgjorte sager 

Intet at bemærke. 

 

3. Beslutning: Internationalisering 

Summer University 

Studienævnet støtter strategien om flere kurser på Summer university og vil godkende 

relevante kurser. Der er tvivl om, hvor ansvaret for udbud af kurser ligger, da studie-

nævnet primære opgave er kvalitetssikring af undervisning. 

Der foreslås et Summer University kursus om pandemier og folkesundhed. 

 

30 ECTS på engelsk 

Obligatoriske kurser på engelsk fjerner valgfrihed fra de studerende, og derfor foreslås 

det at finde et engelsk udbud blandt valgfagene. For at kvaliteten af undervisning på 

engelsk er tilstrækkelig høj, vil studienævnet stille krav til instituttet om gode sprog-

færdigheder hos underviseren. 

 

Studienævnet nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Ulrika og Signe, der undersø-

ger muligheden for internationalisering i samarbejde med idrætsvidenskab og den 

sundhedsfaglige kandidatuddannelse.  

 

4. Beslutning: Trivsel 

Studienævnet kan opfordre underviserne til at lave gruppearbejde på tværs af læse-

grupper i undervisningen, samt være opmærksomme på, om læsegrupperne fungerer 

godt.  
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Studievejledningen kan være tydeligere over for de studerende om, at de studerende 

kan gå til dem, hvis læsegrupperne ikke fungerer. 

Brug af semesterkoordinatorer for at skabe et forum for trivsel og bedre sammenhæng 

på semestrene foreslås. 

Studienævnet vil invitere underviserne på Folkesundhedsvidenskab til et seminar om 

trivsel. Der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægningen af dette seminar bestående 

af Kim og Annemette med Lene som konsulent. 

 

5. Godkendelse: Udbud af fælles valgfagsudbud E21 

Det vurderes ikke, at der er for stort overlap mellem den kvantitative fagpakke og kur-

ser Videregående epidemiologi og Videregående statistiske metoder. 

Det følgende udbud godkendes. 

 

Valgfag - Sundhedsvidenskab 

1 
 

Borger- og patientinvolvering: teori og metode til nye praksisformer 
(10 ECTS) 

2 Fænomenologi og hermeneutik som filosofi og metode (5 ECTS) 

3 
Udarbejdelse af kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden (5 
ECTS) 

4 Videregående epidemiologi (5 ECTS) 

5 Videregående statistiske metoder (5 ECTS) 

6* Spørgeskema som redskab og metode (5 ECTS) 

 

Valgfag - Idrætsvidenskab 

7 Sport and globalization (10 ECTS) 

8 Krop, medicin og sundhed (10 ECTS) 

9 Kropskultur (10 ECTS) 

10 Træning og sundhed (10 ECTS) 

 

Valgfag – AU Summer University 

11 Healthy entrepreneurship and innovation (5 ECTS) 

12 
The Interdisciplinary Summer School on Cognitive Neuroscience 
(kortnavn: Cognitive neuroscience) (5 ECTS) 

13 Mother-Child-Health: from fecundity to puberty (5 ECTS) 

14 How to write and publish a research paper (5 ECTS) 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105013/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105175/Faenomenologi-og-hermeneutik-som-filosofi-og-metode
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105174/Udarbejdelse-af-kliniske-retningslinjer-i-henhold-til-GRADE-metoden
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105172/Videregaaende-epidemiologi
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/102623/Videregaaende-statistiske-metoder
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105177/Spoergeskema-som-redskab-og-metode
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105163/Sport-and-globalization
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99939/Krop-medicin-og-sundhed
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99940/Kropskultur
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99945/Traening-og-sundhed
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105029/Healthy-entrepreneurship-and-innovation-promoting-entrepreneurship-and-innovation-in-the-health-care-industry-and-related-fields
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105022/The-Interdisciplinary-Summer-School-on-Cognitive-Neuroscience
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105019/Mother-Child-Health-from-fecundity-to-puberty
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105025/How-to-write-and-publish-a-research-paper
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Seminarer (Gl. ordning) - Sundhedsvidenskab 

1 Borger- og patientinvolvering: teori og metode til nye praksisformer 
(10 ECTS) 
 
Særligt vedr. eksamen: 
Kurset bedømmes egentlig bestået/ikke-bestået, men FSV studerende 
skal have en gradueret bedømmelse, da det er godkendt som et semi-
nar. For at kunne imødekomme dette, er det aftalt og godkendt af stu-
dienævnet for FSV, at FSV-studerende skal vælge og give den kursus-
ansvarlige besked om hvilke øvelser af i alt 7 point (se kursusbeskri-
velse), som skal indgå i den graduerede bedømmelse. Man må gerne 
lave alle øvelserne, men det vil kun være de valgte øvelser, der indgår i 
bedømmelsen. 

Seminarer (Gl. ordning) - Idrætsvidenskab 

7 Sport and globalization (10 ECTS) 

8 Krop, medicin og sundhed (10 ECTS) 

9 Kropskultur (10 ECTS) 

10 Træning og sundhed (10 ECTS) 

 

 

6. Godkendelse: Principper for undervisning og eksamen på 2. sem. ny kan-

didat 

Studienævnet bemærker, at alle tre skriftlige opgaver afleveres i samme uge, men 

da opgaverne laves i løbet af semesteret, vurderes det ikke som meget problema-

tisk. Det besluttes at afvente, hvordan eksamen forløber i F21 og efterfølgende 

ændre principperne, hvis forløbet er problematisk. 

Principperne godkendes. 

 

7. Drøftelse: Gruppestørrelse 1. semester 

Kravet om gruppestørrelse for eksamensaflevering ændres til 1-5 personer for alle 

gruppeeksaminer på BA uddannelsen, mens der fortsat dannes 4-mandsgrupper ved 

studiestart for at opnå større fleksibilitet, såfremt de kursusansvarlige fagligt kan stå 

inde for dette. 

 

8. Fastsættelse af dato for studienævnsmøde januar 2021 

Der indkaldes til et møde, når forårets undervisningsplaner er offentliggjorte. 

 

9. Orientering: Kursusevaluering Interventioner i folkesundhed: Udvikling 

Orienteringen tages til efterretning. 

 

https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105013/Borger-og-patientinvolvering-teori-og-metode-til-nye-praksisformer
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/105163/Sport-and-globalization
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99939/Krop-medicin-og-sundhed
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99940/Kropskultur
https://kursuskatalog.au.dk/da/course/99945/Traening-og-sundhed
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10. Gensidig orientering 

10.1. Nyt fra studienævnsformanden 

Intet nyt. 

 

10.2. Nyt fra studienævnets medlemmer 

Intet nyt. 

 

10.3. Nyt fra studievejledningen 

Intet nyt. 

 

10.4. Nyt fra studieadministrationen 

Alle eksaminer er fuldt omlagt til Plan B, og de studerende er blevet orienteret. 

 

10.5. Nyt fra studieleder 

Der har været nervøsitet ang. omlægningen til Plan B blandt nogle undervisere. Dette 

løses ved hjælp af en assistent til at håndtere trækning af spørgsmål på Zoom. 

 

11. Evt.  

Intet at bemærke. 


