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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  
 

Dagsorden 
 

 
 
 
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. 

    
3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen  
• Health Uddannelsesforum d. 24. april 
 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 
• Uddannelsesministerens besøg på AU (torsdag den 11. maj) 
 

c. Nyt fra studievejledningen 
• Velkommen til Mia Schou Johansen 

 
d. Nyt fra Studieadministrationen  

• Dokumenter i Blackboard (Delegation af kompetencen til at træffe 
afgørelser i dispensationssager) 

 
4. Aftagerpanel 

Endelig liste på medemmer (Bilag 1) ligger nu klar med svar fra potentielle med-
lemmer. Der indstilles til at studienævnet: kommer med input til program, ned-
sættelse udvalg til videre arbejde samt fastsætter dato for møde i panelet.  
 

5. Kursusevaluering efterår 2016 
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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.   
  

6. Karrierer klar – en drøftelse   
5.1.  Oplæg til drøftelse af næstformanden (Bilag 3)  
5.2. Drøftelse ved SN. 
 
7. Statusmøde 

Jf. uddybning af punkt (Bilag 4a) samt supplerende materiale (Bilag 4b til 4g). 
  

8. Digital Eksamen (DE) og anonyme eksamener 
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.  

 
9. Mødedatoer efteråret 2017 

Forslag til datoerne for møder i studienævnet:  
• 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 
   

10. Eventuelt 
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