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Mødedato: 27. juni 2022, kl. 13.45-15.45   
Mødested: 1611-038 
Mødeemne: Møde i studienævnet for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
VIP: Mette Vinther Skriver, Ulrika Enemark, Dorte Rytter, 
Studerende: Karoline Yde Andersen 
 
HE Studier: Vibeke Lundbye Westphall  
 
Afbud: Søren Filinch Midtgaard, Laura Sørensen, Sofie Bidstrup Jakobsen, Asra 
Svarre Hasselager og Lene Kirstine Konrad 
 

 
1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen 

Studienævnet godkendte dagsordenen.  
 
2. Orientering: Studentersager siden sidst 

Ulrikka bemærkede at det var glædeligt at 4 idrætsstuderende har valgt 
sundhedsøkonomi. 
 
Mette forklarede at de afviste på Mindfullness-kurset, skyldes at kurset 
ikke bliver oprettet. 
 

3.  Orientering: Uddannelsesevauleringsrapport inkl bilag. 
 
Studienævnet drøftede input til uddannelsesevalueringsrapport og kom med 
følgende kommentarer til selvevalueringsrapporten 

• Det står beskrevet at uddannelsen bygger på samfundsvidenskab, 
humaniora og naturvidenskab. Studienævnet undrer sig over fraværet 
af sundhedsvidenskaben som eget fagområde, og ønsker derfor at 
fremhæve sundhedsvidenskaben, som dog er underforstået som en del 
af naturvidenskab i formuleringen i rapporten.  

• Bemærkning til bemandingsplanen: Studienævnet bemærker at der er 
kurser med rigtig mange undervisere på. I kursusevalueringerne er det 
gentagne gange blevet påpeget at kurser med mange undervisere på 
mangler en rød tråd.  

Studienævnets kommentarerne til selvevalueringsrapporten vil blive vedlagt 
uddannelsesrapporten som høringspart på lige fod med kommentarer fra 
censorformandskab og aftagerpanel. 
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Derudover drøftede studienævnet i forlængelse af selvevalueringsrapporten 60 
ECTS specialet og rammerne herfor, herunder at der skal indsamles egen 
data/empiriske undersøgelser. Det blev besluttet at det skal fremhæves noget 
mere, og processen allerede skal gå i gang fra 1. semester på kandidaten, 
hvorfor muligheden og rammener skal kommunikeres til de studerende der.  
 
Der har pt. ikke været skrevet et 60 ECTS-speciale på FSV endnu. 
Studienævnet ønsker at høre om muligheden for at få lov at se et 60 ECTS-
speciale fra Idrætsvidenskab til inspiration. 
 
Aftagere ønsker i højere grad at benytte sig af studerende der først er i praktik 
(erhvervsorienteret projektforløb) og derefter kan indgå aftale om speciale-
emne, hvorfor 60 ECTS-specialet måske ikke er lige så eftertragtet for dem at 
indgå i. 
 
Studienævnet ønskede at der blev undersøgt muligheden for at dele 60 ECTS-
specialet op, således at det ikke skal ligge på 3. og 4. semester men i stedet på 
2. og 4. semester. Det vil give en øget fleksibilitet for de studerende i forhold til 
at vælge relevante fagpakker/valgfag.’ 
 
4. Valgfag og BA-seminarer F23 
 
Studieleder gav en opdatering på at BA-seminaret Arbejde, trivsel og sundhed, 
ikke udbydes til foråret, hvorfor der mangler et BA-seminar til udbud i F23.  
Der vil pågå et arbejde fra nu og frem mod august/september for at sikre at der 
udbydes et nyt BA-seminar i samarbejde med institutledelsen. 
 
Valgfaget i mindfullness vil fast blive udbudt i efteråret og ikke begge 
semester. Studienævnet ønsker dog at høre kursusansvarlig om det i stedet for 
efteråret vil kunne ligge i foråret, hvor der pt. mangler valgfrie elementer.  
 
Studienævnet godkendte alle forslåede udbud. Der mangler dog 
kursusbeskrivelser for kurserne fra statskundskab. Alt afhængig af indholdet i 
beskrivelserne vil det være muligt at der skal lægges en fastlagt sundhedsfaglig 
vinkel på opgaverne, der skrives af folkesundhedsvidenskabsstuderende. 
 
Der tildeles 4 pladser pr kursus til studerende fra Folkesundhedsvidenskab. 
 
5. Datoer for møder i E22 
 
Studienævnet drøftede mulige datoer for kommende studienævnsmøder i 
efteråret 2022. 
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Da studienævnet ikke var fuldtalligt, sendes følgende forslag i mail-høring med 
frist d. 6. juli: 
 
Onsdag eftermiddag: 12.15-14.15 
Torsdag formiddag: 10.15-12.15 
 
6. Gensidig orientering 
 
Studieleder nævnte at der pt. er indberettet en sag om eksamenssnyd til 
behandling i Uddannelses Jura. 
 
Dorte Rytter: Der er observeret 40 studerende tilbage på 2.sem ud af 54 der 
startede. Officielt kan vi per dagsdato se at der er 9 meldt ud.  
 
Karoline fortæller at man kan få merit på medicin på op til 25 ECTS- (Epibio, 
Folkesundhed og problemstillinger samt videnskabsteori).  
På den baggrund forventer Dorte at flere melder sig ud, efter de har bestået 
Epibio. 
 
Studienævnet er opmærksom på at de tilbageværende studerende på årgangen 
skal fastholdes og at der skal sikres gode holddynamikker og gruppedannelser. 
mv. 
  
7. Evt. 
 
Dorte Rytter står i et dilemma vedr. studerende som undervisere kontra ph.d.-
studerende som undervisere. På den ene side er det en fordel, når det er ældre 
studerende og på den anden side skal vi sikre ph.d.-studerendes 
undervisningsforpligtelse.  
 
Studienævnet anerkender det som dilemma, og bemærker at det er optimalt 
hvis ph.d.’erne er Folkesundhedsvidenskabere. 
 
Mette fortæller at man på instituttet er i gang med at udarbejde et åbent opslag 
til studenterundervisere, som kan kontaktes, når der er behov. Det vil altså 
blot være en interesse tilkendegivelse, hvor der vedlægges karakterudskrift, så 
der sikres et godt faglig match. 
 
Ulrikka foreslår at opslaget laves to gange årligt. Det er studienævnet enig i. 
 
Mødet sluttede kl. 15.15 
 


	1. Beslutning: Godkendelse af dagsordenen
	2. Orientering: Studentersager siden sidst
	3.  Orientering: Uddannelsesevauleringsrapport inkl bilag.
	4. Valgfag og BA-seminarer F23
	5. Datoer for møder i E22
	6. Gensidig orientering
	7. Evt.

