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Mødedato: 20. november kl. 10.00-11.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Studienævnsmøde for Folkesundhedsvidenskab 
 
Deltagere VIP: Ulrika Enemark (formand), Kim Moesgaard Iburg (studieleder), Søren 
Flinch Midtgaard, Henrik Støvring 
Deltagere studerende: Signe Ruby Hald, Annemette Thøstesen, Josefine Klakk Jeppe-
sen (observatør) 
Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent), Lene Konrad (studievejle-
der) 
Gæster: Kirsten Frederiksen (viceinstitutleder for uddannelse), Rikke Præstegaard (Inter-
national koordinator) 
Afbud:  
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

 
2. Tema: Internationalisering (45-60 min) 

Kirsten Frederiksen og Rikke Præstegaard er gæster ved punktet og afholder oplæg 
om henholdsvis fakultetets internationaliseringsstrategi og muligheder for internatio-
nalisering. Derudover har studienævnet tidligere diskuteret mere undervisning på en-
gelsk, evt. afholdt som engelske masterforløb på tværs af instituttet og foretrukket 
med engelsktalende undervisere.  
Baggrunden for temaet er følgende punkt i handleplanen i statusrapporten for folke-
sundhedsvidenskab: 
Indsatsen for øget internationalisering på kandidatuddannelsen skal styrkes. Det 
skal besluttes, hvilke konkrete internationaliseringsinitiativer der iværksættes. Pro-
cessen skal være i overensstemmelse med fakultetets tværgående beslutninger og 
procesplan ift. internationalisering. 

 
Internationaliseringsindsatsen er rammesat til følgende fire initiativer:   

1) Der skal udbydes 10 nye Summer University kurser på Health i 2021. 

2) Der skal være minimum 30 ECTS kursusudbud på engelsk pr. uddannelse. 

3) På kurser på 15 ECTS eller derover skal der inddrages internationale gæsteun-

dervisere i undervisningsforløbet. 

4) Der skal arbejdes for at øget udrejse blandt undervisere gennem oprettelse af fa-

kultetsstipendier og i øvrigt brug ERASMUS+ stipendier 

Studienævnet bedes diskutere, hvilke konkrete tiltag der skal iværksættes for at øge 
internationalisering.  

 
Bilag 1: Konkretisering af internationaliseringsinitiativer 
Bilag til oplæg af Kirsten Frederiksen følger 
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3. Studentersager  
2.1. Sager til behandling  
Ingen sager til behandling. 

2.2. Orientering om afgjorte sager 
Bilag 2: Sager siden sidst 

4. Godkendelse: Kursusudbud på kandidatuddannelsen E21 
Kurser udbydes, så de samme kurser kan bruges på både den nye og den gamle stu-
dieordning. Der arbejdes på et fælles valgfagsudbud på IFS. Kurser udbudt på de an-
dre uddannelser forventes klar til godkendelse på folkesundhedsvidenskab i decem-
ber. Kan studienævnet godkende et foreløbigt udbud som skitseret?  
 
 

Ny ordning E21 Gammel ordning E21 
Obligatorisk  
Projektledelse og sundhed (10 ECTS)  
 
Fagpakke: Den kvantitative fagpakke 
Videregående epidemiologi og biostatistik (10 
ECTS) 
  
Videregående sundhedsøkonomi og demo-
grafi (10 ECTS) 

Seminarer 
Projektledelse og sundhed (10 ECTS) 
 
Videregående epidemiologi og biostatistik 
(10 ECTS) 
  
Videregående sundhedsøkonomi og demo-
grafi (10 ECTS) 
 
Stress, Sundhedsfremme og forebyggelse (10 
ECTS) 
 
2 statskundskabsseminarer 
 
Valgfag fra idræt og sundhedsvidenskab 
(endnu ikke afklaret) 

Valgfag 
Stress, Sundhedsfremme og forebyggelse (10 
ECTS) 
 
2 statskundskabsseminarer 
 
Valgfag fra idræt og sundhedsvidenskab 
(endnu ikke afklaret) 
 
Summer uni kurser  

Valgfag 
Summer uni kurser 
 
Valgfag fra idræt og sundhedsvidenskab 
(endnu ikke afklaret) 
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Foruden de nævnte kurser udbydes på begge studieordninger Erhvervsorienteret pro-
jektforløb (20 ECTS/10 ECTS kun på gammel ordning), selvstændig opgave (10 ECTS) 
samt projektseminar (10 ECTS). 

 
5. Beslutning: Aftagerpanelmøde  

I august besluttede studienævnet at afholde et temamøde om ledighed på et stu-
dienævnsmøde i efteråret for at behandle punktet om ledighed fra statusrappor-
tens handleplan. Det foreslås af studienævnsformanden, at diskussionen om le-
dighed i stedet tages på et aftagerpanelmøde i februar, da aftagerpanelet så kan 
byde ind. 
Studienævnet bedes beslutte, om ledighed skal være tema for et aftagerpanel-
møde i stedet for tema på et studienævnsmøde. 
 

6. Orientering: Undersøgelse af online undervisning og eksamen forår 2020 
Rambøll har udfærdiget en rapport med formålet at undersøge afviklingen af den 
online undervisning og eksamen i foråret 2020. Rapporten er medsendt til orien-
tering. 
 
Bilag 3: Undersøgelse af online undervisning og eksamen forår 2020 
 

7. Orientering: Dimission  
Den udskudte dimission fra sommeren 2020 aflyses.  
 

8. Gensidig orientering 
8.1. Nyt fra studienævnsformanden 
8.2. Nyt fra studienævnets medlemmer 
8.3. Nyt fra studievejledningen 
8.4. Nyt fra studieadministrationen 
 

9. Evt.  
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