
 
 

 
 
 HE Studier 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 87167414 
Fax: 86128316 
E-mail:  sun@au.dk 
health.au.dk/ 

 

 
 
Dato: 26. juni 2017 
Ref: tan 

 
 
Side 1/5 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Møde den: 15. maj 2017, kl. 15.00 – 17.00 
Bygning og lokale: 1260-310  
Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Led-
dere.  
 
Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, An-
ders Thastum Vedsted 
 
Studieadministrationen: Tobias Abell Nielsen, Helle Bønsøe, Mia Schou Johansen, 
Søren Riis Christiansen  
 

Referat 
 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsorden godkendes om ombytning af punkt 5 og punkt 6.  
 

2. Sager   
2.1 Sager til behandling 
 

Sag 1.  
Ansøgningen efterkommes ikke. Med udgangspunkt i individuel vurdering af 
den studerendes forhold og under hensyntagen til ikke at sænke prøvens ni-
veau. Den studerende tilbydes mulighed for aflevering på engelsk.  

 
2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 
 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

 
Samles til næste studienævnsmøde.  
    

3.  Gensidig orientering 
a. Nyt fra studielederen  

• Bachelorordning er sendt i høring på instituttet. Der forventes input 
til dette d. 15. juni. Herefter foretages høring i efteråret i aftagerpa-
nel og censorkorps.  

• Health Uddannelsesforum d. 24. april 
Der har været fokus på studiemiljøundersøgelse og input fra studie-
nævnet blev medbragt af studieleder. De tre overordnede fokus-
punkter har været: stress, kontakt med undervisere samt feedback.  
Det bemærkes fra studienævnet, at ”stressværdierne” for de stude-
rende er for høje, men der er uklarhed om baggrunden.  
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Referat fra mødet i Uddannelsesforum udsendes sammen med refe-
rat af indeværende studienævnsmøde.  

• Den 22. maj afholdes uformelt arrangement for at møde undervi-
sere. Det pointeres af studenterrepræsentanterne i studienævnet, at 
tidspunkt er uhensigtsmæssigt for de studerende og at det fremad-
rettet i stedet bør placeres midt i semestret.  

 
b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

• Uddannelsesministerens besøg på AU (torsdag den 11. maj). Mini-
steren lagde vægt på de bløde værdier og tværfaglighed i fremtidens 
arbejdsmarked. Der ønskes desuden øget fokus på skabelse og må-
ling af kvalitet.   

• Statusmøde den 16. juni, 14.00 til 16.00 ønskes flyttet pga. studen-
terrepræsentanternes deltagelsesmulighed. Deltagelse ved Anders 
Vedsted og Ulisa Jeyaratnam som suppleant.  

 
c. Nyt fra studievejledningen 

• Velkommen til Mia Schou Johansen. Præsentere på kommende 
møde oplæg om ”Tendenser i studievejledningen” på baggrund af 
rapport 2016.  

• Velkommen til Søren fra 2. semester, ny studenterstudievejleder på 
bachelorsporet.  

 
d. Nyt fra Studieadministrationen  

• Dokumenter er nu placeret i Blackboard (Delegation af kompeten-
cen til at træffe afgørelser i dispensationssager) og lignende vil frem-
adrette blive lagt op for at facilitere studienævnets overblik over 
disse.   

 
4. Aftagerpanel 

Endelig liste på medemmer (Bilag 1) ligger nu klar med svar fra potentielle med-
lemmer. Der blev indstillet til at studienævnet: kom med input til program, ned-
satte udvalg til videre arbejde samt fastsatte dato for møde i panelet 
 
Der er accept fra størstedelen af aftagerpanelet. Den nuværende liste blev god-
kendt af studienævnet og indstilles til godkendelse hos dekanen hvorefter der 
udsendes invitation til første møde i aftagerpanelet.  
 
Input til det kommende møde med aftagerpanelet: 

• Det pointeres, at indholdet på mødet skal afspejle den konkrete brug 
af uddannelsen.  

• Præsentation af uddannelsen.  
• Input til studieordningsændring. Eventuelt med hovedfokus på kan-

didat hvorimod der arbejdes med bacheloren uafhængigt.  
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• Faste møder i den konkrete periode på 2 til 3 år. 
• Konkrete bud på hvor FSV-kompetencer kan bruges på panelmed-

lemmernes arbejdsplads samt udvikling i forhold til dette. Hvad ef-
terspørges hos den enkelte aftager?   

• Forslag til mødedato: Tirsdag d. 19. september, k. 14-16 med evalue-
ring d. 10. oktober. To fokuserede timer med frokost inden 14. Stu-
dieadministrationen indkalder det samlede studienævn.   

 
5. Karriererklar – en drøftelse   
5.1.  Oplæg ved næstformanden (Bilag 3)  
 Den 20. april afholdtes studielederforum med fokus på at klæde de studerende 

på til arbejdsmarkedet, der afholdtes workshop om emnet. I forlængelse af dette 
præsenterede næstformanden projekt Folkesundhedsvidenskabere Til Virksom-
heder.   

5.2. Drøftelse ved SN. 
• Kvalitetssikring og evaluering er vigtig. Præsentation kunne videregives 

til aftagerpanelet til en videre diskussion. 
• Der ønskes fokus på Erhvervsorienteret projektforløb samt struktureret 

ramme for ’case studies’, det er desuden vigtigt med forventningsafstem-
ning bl.a. ift. det output virksomhederne får og balancen mellem at le-
vere et specialeprodukt og et produkt til en ekstern organisation.  

• Mulig erfaring fra case-arbejde fra HD.     
• Det pointeres, at det akademiske ikke skal udvandes ift. det virksom-

hedsorienterede.   
• Case-arbejdet ses som en mulig styrkelse af motivationen.  
• Der skelnes mellem cases og projektarbejde. 

 
6. Kursusevaluering efterår 2016 

Der er indkommet evalueringsrapporter for kurser i E16 samt evalueringsnotater 
fra flere kursusansvarlige. Dele af materialet blev behandlet på studienævnsmø-
det d. 18. april (Komplekse interventioner, Politologisk introduktionskursus). Nu 
fremlægges yderligere evalueringsmateriale til studienævnets drøftelse (Bilag 2). 
Det resterende evalueringsmateriale behandles på juni-mødet.   
 

        Til spørgsmål om tidsforbrug bemærkes, at svarkategorierne ikke er gensidigt  
udelukkende. Det skal anføres overfor undervisere, at svarprocenten skal forsø-
ges hævet, gerne ved evaluering på 2. sidste undervisningsgang. Desuden er un-
dervisers positionering ift. de studerende vigtig.   

  
Til ’Introduktion til folkesundhed’ bemærkes nedenstående: 
• Generelt anvendes af de studerende for få timer ift. kursets niveau og ECTS.  

 
Til ’Kvalitative metoder’ bemærkes nedenstående: 
• Evalueringselementer er fint adresseret i kursusansvarliges notat. 
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• Forhåndskendskab til diskursanalyse. Det skal præciseres, at de studerende 
ikke har haft dette. I forlængelse af dette ønskes underviseres kendskab til de 
studerendes forudsætninger. 

• Vigtigt med de studeredes forståelse af eksamensopgaven og målklarhed.     
 

Til ’Sundhed og sygdom’ bemærkes nedenstående: 
• Notat adressere flere af de elementer, som indgår i evalueringen. Det bemær-

kes, at det har været tilbagevendende problematikker.  
• Der er stort arbejde i gang for at ændre præmissen for kurset.  
 
Til ’Sundhedsøkonomi’ bemærkes nedenstående: 
• De forslåede initiativer i notat ses som relevante.  
• Formidling og undervisningsform forslås styrket, hvilket har været drøftet 

med holdrepræsentanter. Især fokus på den pædagogisk introduktion i sam-
spil med nedenstående.  

• Evalueringen udtrykker stor utilfredshed med konkrete dele af undervis-
ningsmaterialet, hvilket notatet fra underviserne også adresserer.   

 
7. Statusmøde 

Jf. uddybning af punkt (Bilag 4a) samt supplerende materiale (Bilag 4b til 4g). 
  
Studienævnets input til statusmødet samt studieleders beretning, som kommer i 
høring i studienævn:  

• Engagerede underviser og skabelse af motivation via formidling. Vigtige 
for læringsmiljøet. I forlængelse af dette fokus på faste ansatte tilknyttet 
uddannelsen.  

• Skabelsen af (mere sammenhængende) uddannelsesmiljø på især kandi-
daten, hvor der potentielt nemt opstår splittelse.  

• Studieordningsrevision og instituttets rolle i dette eksempelvis ift. pro-
cessen.  

 
Det var stor tilfredshed med den relevante sammenligning med statskundskab.  

 
Proces for det videre forløb:  

• Studielederberetning til studienævn d. 17. maj 
• Feedback senest d. 24. maj 

 
8. Digital Eksamen (DE) og anonyme eksamener 

Flyttes til junimødet. 
 

Drøftelse af anonyme eksaminer. Der er udarbejdet notat (Bilag 5) om DE og 
anonyme eksamener samt andre mindre ting vedrørende DE. Notatet præsente-
res som orientering for at besvarer spørgsmål indenfor området.  
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I forlængelse af notatet blev følgende bemærket:  
• Det gøres opmærksom på den velfungerende proces for anonyme eksami-

ner på København.  
• De nuværende anonyme eksaminer skal fastholdes. Den nuværende pro-

ces, som beskrevet i notatet, er ikke tilfredsstillende.  
• Det bør afklares om nuværende proces lever op til lovkrav og regler. 

 
9. Mødedatoer efteråret 2017 

Følgende datoerne for møder i studienævnet blev godkendt:  
• mandag d. 26. juni, kl. 14.00-16 (er fastlagt)  
• tirsdag d. 15. august, kl. 14-16 
• tirsdag d. 12. september, kl. 14-16 
• tirsdag d. 10. oktober, kl. 14-16 
• tirsdag d. 21. november, kl. 14-16 
• tirsdag d. 19. december, kl. 14-16 

 
 
 


	1. Godkendelse af dagsordenen
	2. Sager
	2.1 Sager til behandling
	2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet.
	Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet.
	Samles til næste studienævnsmøde.

	 Bachelorordning er sendt i høring på instituttet. Der forventes input til dette d. 15. juni. Herefter foretages høring i efteråret i aftagerpanel og censorkorps.
	4. Aftagerpanel
	5. Karriererklar – en drøftelse
	5.1.  Oplæg ved næstformanden (Bilag 3)
	Den 20. april afholdtes studielederforum med fokus på at klæde de studerende på til arbejdsmarkedet, der afholdtes workshop om emnet. I forlængelse af dette præsenterede næstformanden projekt Folkesundhedsvidenskabere Til Virksomheder.
	5.2. Drøftelse ved SN.
	6. Kursusevaluering efterår 2016
	7. Statusmøde
	8. Digital Eksamen (DE) og anonyme eksamener
	9. Mødedatoer efteråret 2017
	Følgende datoerne for møder i studienævnet blev godkendt:

