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Mødedato: 25. januar 2023 kl. 12.15-13.45  
 
Mødested Aarhus: 1611-038 mødelokale kælder 
 
Mødeemne: Studienævnsmøde for folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere:  
 
VIP: Mette Vinther Skriver, Dorte Rytter, Ulrika Enemark, Søren Flinch Midtgaard,  
VIP (observatør): Kim Moesgaard Iburg 
Studerende: Karoline Yde Andersen, Asra Svarre Hasselager, Sofie Bidstrup Jakobsen,  
Studerende (observatør): Giti Broberg Foroughipour 
HE Studier: Lise Ask Andersen (referent), Lene Kristine Konrad (studievejleder), Laura 
Søndergaard O'Connor Leerhøy (observatør) 
 
 

1. Beslutning: Godkendelse af dagsorden  

Mette bød velkommen til Kim, som er nyvalgt VIP og til Giti, som er nyvalgt 

studenterrepræsentant. Begge indtræder i studienævnet fra 1. februar 2023 og 

deltager i dette møde som observatører. Herefter var der en kort præsentati-

onsrunde.  

 

Studienævnet godkendte derefter dagsordenen.  

 

2. Orientering: Studentersager siden sidst  

Orienteringen blev taget til efterretning 

Ved en fejl er oversigten over afgjorte sager fra december ikke vedlagt som bi-

lag. Den vedlægges dagsorden til februar.  

 

3. Drøftelse: Opfølgning på drøftelse af forskningsintegration på ud-

dannelserne 

Baggrund 

Prodekan Lise Wogensen Bach deltog på studienævnsmødet i december, hvor 

hun skitserede tidsplanen for arbejdet med forskningsintegration på uddan-

nelserne og introducerede til en workshop 24. marts, hvor hun håber at repræ-

sentanter fra studienævnet vil deltage. Formålet med workshoppen er, at del-

tagerne får mulighed for at drøfte forskningsintegration og blive inspireret af 

hinanden på tværs af uddannelserne. 
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Studienævnet blev opfordret til på workshoppen at præsentere, hvordan forsk-

ningsintegrationen og progressionen foregår på uddannelserne samt overveje 

om de eksisterende muligheder for fordybelse gennem uddannelsen med for-

del kan beskrives tydeligere. Desuden er det en mulighed at bringe udfordrin-

gerne med GDPR op på workshoppen.  

 

Studienævnet drøftede forslagene fra mødet i december.  

 

Beskrivelse af fordybelsesmuligheder 

De studerende i studienævnet synes ikke, at der er behov for en tydeligere be-

skrivelse af fordybelsesmuligheder på uddannelsen på studieportalen. De stu-

derende kender i forvejen til mulighederne for at fordybe sig i særlige interes-

seområder. Hvis muligheden for at skabe en rød tråd igennem uddannelsen 

skal formidles tydeligere, skal det ikke ske på studieportalen, men via undervi-

serne.  

 

Med henblik på at præsentere fordybelsesmulighederne på folkesundhedsvi-

denskab på workshoppen, foreslår studienævnet, at der kan tages udgangs-

punkt i og skrives videre på det dokument, der allerede er lavet efteråret 2022. 

Denne opgave præsenteres for den kommende studieleder.  

 

Muligheden for at arbejde med data 

Det er vigtigt at gøre opmærksom på udfordringerne med GDPR hver eneste 

gang, der er en mulighed. Derfor skal det også bringes op på workshoppen. 

Det er vigtigt at udfordringerne bliver løst, så studerende kan få lov at arbejde 

med forskningsdata.  

 

4. Drøftelse: Beskrivelse af folkesundhedsvidenskab på bache-

lor.au.dk 

Studienævnet gennemgik optagelsessiden på bachelor.au.dk med henblik på 

at vurdere, om den afspejler de ønskede budskaber. 

 

Studienævnet synes overordnet, at siden beskriver uddannelsen i folkesund-

hedsvidenskab godt. Der er enkelte forslag til justeringer. På baggrund af stu-

dienævnets drøftelse, laver Lise et udkast til justering af siden og sender det til 

formand og næstformand. 

https://bachelor.au.dk/folkesundhedsvidenskab
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5. Beslutning: Valgfag til E23 fra Statskundskab 

Der er afsat 16 pladser på kandidatseminarer fra Statskundskab til studerende 

fra kandidatuddannelsen på FSV. Pladserne fordeles på to seminarer. Studie-

nævnet foreslog 5 seminarer blandt en række seminarer, der udbydes af Stats-

kundskab efteråret 2023. Mette sender ønskerne videre til Statskundskab og 

forhører sig om, på hvilke af kurserne der inddrages et sundhedsfokus.   

 

6. Orientering: Status på eksamensplan sommer 2023 

Studienævnet havde i december ønsker til justeringer af eksamensplanen for 

foråret 2023 på bacheloruddannelsens 4. semester. Mette orienterede om, at 

studienævnets ønsker er imødekommet.  

 

7. Gensidig orientering 

Orientering fra studienævnsformand 

Mette stopper som studieleder og i studienævnet pr. 1. februar 2023, da hun 

skal være viceinstitutleder for uddannelse på Institut for Folkesundhed. Kim 

Moesgaard Iburg indtræder som VIP i studienævnet i stedet for Mette. 

 

Der har været et stort frafald på den årgang, der i foråret 2023 skal i gang med 

4. semester på bacheloruddannelsen. Alle studerende er derfor foreløbigt sam-

let på ét hold på Sundhedsfremme og forebyggelse og hvis der kan findes et 

stort nok lokale, vil det samme ske på Rehabilitering.  

 

Orientering fra Lene Konrad, studievejleder 

Som tidligere aftalt, laves der nye studiegrupper på 2. semester BA i foråret 

2023 vha. Unihelper. Spørgeskema sende til de studerende fredag den 27. ja-

nuar og de nye studiegrupper er efter planen klar tirsdag den 31. januar. Der 

er p.t. lavet nye hold på årgangen og de nye studiegrupper dannes inden for 

disse hold. Ideen er, at de studerende skal prøve at arbejde sammen med for-

skellige medstuderende i løbet af det første studieår. Derefter kan de selv 

danne studiegrupper.  

Studienævnet har følgende kommentarer og forslag: 
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- Kan man næste gang overveje at lave studiegrupperne først og deref-

ter holdene  på tværs af hele årgangen? Lene vil tage dette forslag 

med.  

- Er der inden 3. semester mulighed for at melde studiegrupper ind og 

lave holdene ud fra disse? Lene vil snakke med holdsætter Søren Dam 

om dette.   

 

8. Eventuelt 

Intet til eventuelt 

 

 
 


