
 
 

 

 

Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ) 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
E-mail:  health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.au.dk/om-
health/organisation/administrations

centret/studier 
 

Referat 
 
Emily Melsen Jørgensen 
 
Dato: November 2020 

 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 
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 
Studieadministrationen: Emily Melsen Jørgensen (referent) 
Gæster: Rikke Præstegaard (International koordinator) 
Afbud: Kirsten Frederiksen (viceinstitutleder for uddannelse), Josefine Klakk Jeppesen 
(observatør), Lene Konrad (studievejleder) 
 
 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen godkendes. 
 
2. Tema: Internationalisering  

Kirsten Frederiksen er forhindret i at deltage. Rikke Præstegaard er gæst ved punktet 
og gennemgår instituttets procesplan for øget internationalisering. Derudover gives 
en status på den eksisterende udveksling og internationalisering. Rikke fremstil-
ler følgende anbefalinger til tiltag:  

1) Et større udbud af engelske summer university kurser, evt. med gæsteundervi-
sere. 

2) Et samlet udbud af 30 ECTS på engelsk, der tiltrækker betalende studerende og 
muliggør udveksling, hvor STÅ bliver på uddannelsen. 

3) Større brug af staff exchange. 
4) Ønsket om udveksling skal afdækkes, så antallet af pladser på partneruniversite-

ter stemmer overens. 
 

Studienævnet foreslår at synliggøre de eksisterende muligheder for praktikophold 
i udlandet samt udveksling. Derudover vil studienævnet identificere mulige nye 
partneruniversiteter, mens Rikke vil undersøge, hvad andre universiteter efter-
spørger for at muliggøre et samarbejde.  
Internationalisering genoptages som punkt på næste studienævnsmøde. 

 
3. Studentersager  

3.1. Sager til behandling  
Ingen sager til behandling. 

3.2. Orientering om afgjorte sager 
Der spørges ind til reglerne for aflevering af for lange besvarelser, og hvorfor hele op-
gaven afvises frem for en bedømmelse af de første 12.000 tegn. Der er præcedens for 
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at afvise opgaver med stor overskridelse for at undgå legalisering af for lange besvarel-
ser og en eventuel forskelsbehandling blandt bedømmere, hvis kun første del af opga-
ven skulle tælles med. 
Orienteringen tages til efterretning. 

4. Godkendelse: Kursusudbud på kandidatuddannelsen E21 
Kursusudbuddet til E21 godkendes allerede nu, da der arbejdes på et fælles kur-
susudbud på IFS, og processen derfor er længere, da flere studienævn skal god-
kende kurserne.  
Udbuddet godkendes. 
 

5. Beslutning: Aftagerpanelmøde  
Studienævnet beslutter at behandle ledighed som et tema på aftagerpanelmødet i 
februar i stedet for på et temamøde i studienævnet. 
 

6. Orientering: Undersøgelse af online undervisning og eksamen forår 2020 
Orienteringen tages til efterretning. 
 

7. Orientering: Dimission  
Orienteringen tages til efterretning. 
 

8. Gensidig orientering 
8.1. Nyt fra studienævnsformanden 
Intet nyt. 

 
8.2. Nyt fra studienævnets medlemmer 
AU valget er overstået, og alle pladser i studienævnet er besat. 
 
8.3. Nyt fra studievejledningen 
Der opsamles på diskussionen om trivsel på næste studienævnsmøde. 
 
8.4. Nyt fra studieadministrationen 
Studiesystemet PLAN implementeres fra december. Dette medfører, at studerende på 
FSV vil kunne se næste semesters skema online på mitstudie.au.dk. 
 
Tilmeldinger til forårets kurser er gennemført.  

 
9. Evt.  

Der ønskes kortere oplæg fra gæster i fremtiden. 
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