
 
 

 
 
 Institut for Folkesundhed 
Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 2 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 87168268 
Fax: 86128316 
E-mail:  ph@au.dk 
ph.au.dk 

 

 
 
Annette Bachmann 
 
Sekretariatsleder 
 
Dato: 7. januar 2016 
opdateret 20. januar 2016 

 
 
Side 1/8 

AARHUS 
UNIVERSITET 
INSTITUT FOR FOLKESUNDHED 

Modtager(e): Dekanatet, Health Notat 
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Institut for Folkesundhed står for en række uddannelser:  
 Bachelor og kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab  
 Bachelor og kandidatuddannelsen i Idræt  
 Kandidatuddannelsen i Sygepleje  
 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  
 Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab (Fælles metodespor og 

evt. fælles valgfag) 
 Master i Klinisk Sygepleje. 

 
Derudover bidrager Instituttet til uddannelse af læger på medicinstudiet, både på ba-
chelor og kandidatdelen. 
 
Note på alle uddannelser: I de tilfælde, hvor der indgår økonomi, f.eks. forbindelse 
med kompetenceudvikling af en VIP eller DVIP involveres sektionslederen.  
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Folkesundhedsvidenskab 
 Bachelor 
 Kandidat 

 
Tema Rolle og ansvar 
 
Kursusbeskrivelse 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udarbejdelse af 
kursusbeskrivelse, herunder alignment mellem læ-
ringsmål, undervisningsform og eksamen.  
Studieleder er sammen med sektionsleder ansvarlig for 
at sikre forskningsdækningen/vidensgrundlaget.  

 
Undervisere 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udvælgelse af 
undervisere til kurset. Det påhviler sektionslederen i 
samarbejde med studielederen at sikre, at de undervi-
sere, der er til rådighed er fagligt og pædagogiske kvali-
ficerede til den pågældende undervisningsaktivitet, 
samt at tilbyde eventuel kompetenceudvikling.  

 
Eksamen 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udformning af 
eksamen og rekruttering af eksaminatorer, interne cen-
sorer m.m. til afvikling af eksamen. Det påhviler sekti-
onslederen i samarbejde med studielederen at sikre, at 
de eksaminatorer/interne censorer, der er til rådighed 
er fagligt og pædagogisk kvalificerede til den pågæl-
dende eksamensaktivitet, samt at tilbyde eventuel 
kompetenceudvikling. 

 
Koordination af kurser og eksaminer 

Studielederen er ansvarlig for at sikre koordinationen 
af de forskellige kurser/eksaminers form og indhold, og 
at alle involverede parter er orienteret herom.  
Studielederen er desuden ansvarlig for, at Fagstudie-
nævnet informeres om ovenstående. 

 
Undervisningsevaluering 

Den kursusansvarlige har til ansvar at sikre, at hvert 
enkelt kursus evalueres samt at sikre opfølg-
ning/tilbagemelding på evalueringerne til undervisere 
og studerende.   

 
Kontinuerlig udvikling 

Studielederen sikrer, i samarbejde med institutleder og 
sektionsleder, den kontinuerlige udvikling, såvel fagligt 
som pædagogisk, af kurser og eksaminer på en given 
uddannelse. Ligeledes sikrer de ovenfornævnte, at un-
dervisere og eksaminatorer inddrages i processen i det 
omfang, det er relevant.  
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Idræt 
 Bachelor 
 Kandidat 

 
Tema Rolle og ansvar 
 
Kursusbeskrivelse 

Kursusleder er ansvarlig for udarbejdelse af kursusbe-
skrivelse, herunder alignment mellem læringsmål, un-
dervisningsform og eksamen.  
Kursusleder er sammen med studieleder ansvarlig for 
at sikre forskningsdækningen/vidensgrundlaget.  

 
Undervisere 

Kursusleder er ansvarlig for udvælgelse af undervisere 
til kurset. Det påhviler studielederen i samarbejde med 
kursuslederen at sikre, at de undervisere, der er til rå-
dighed er fagligt og pædagogiske kvalificerede til den 
pågældende undervisningsaktivitet, samt at tilbyde 
eventuel kompetenceudvikling.  

 
Eksamen 

Kursusleder er ansvarlig for udformning af eksamen og 
rekruttering af eksaminatorer, interne censorer m.m. til 
afvikling af eksamen. Det påhviler studielederen i sam-
arbejde med kursuslederen at sikre, at de eksaminato-
rer/interne censorer, der er til rådighed er fagligt og 
pædagogiske kvalificerede til den pågældende eksa-
mensaktivitet, samt at tilbyde eventuel kompetenceud-
vikling. 

 
Koordination af kurser og eksaminer 

Kursusleder er ansvarlig for at koordinere de forskelli-
ge kurser/eksaminers form og indhold, og for at alle in-
volverede parter er orienteret herom.  
Studielederen er ansvarlig for, at studienævnet infor-
meres om ovenstående. 

 
Undervisningsevaluering 

Kursusleder er ansvarlig for at sikre, at hvert enkelt 
kursus evalueres samt at sikre opfølg-
ning/tilbagemelding på evalueringerne til undervisere 
og studerende.   

 
Kontinuerlig udvikling 

Kursusleder sikrer, i samarbejde med studielederen, 
den kontinuerlige udvikling, såvel fagligt som pædago-
gisk, af kurser og eksaminer på en given uddannelse. 
Ligeledes sikrer de ovenfornævnte, at undervisere og 
eksaminatorer inddrages i processen i det omfang, det 
er relevant.  
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De sundhedsfaglige kandidatuddannelser 
 Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse  
 Kandidatuddannelsen i Sygepleje  
 Kandidatuddannelsen i Optometri og synsvidenskab (Fælles metodespor og 

evt. valgfag) 
 
Tema Rolle og ansvar 
 
Kursusbeskrivelse 

Den kursusansvarlige (monofaglig del) er ansvarlig for 
udarbejdelse af kursusbeskrivelse, herunder alignment 
mellem læringsmål, undervisningsform og eksamen.  
Studieleder og uddannelsesleder er sammen med sek-
tionsleder ansvarlig for at sikre forskningsdækningen/ 
vidensgrundlaget.  

 
Undervisere 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udvælgelse af 
undervisere til kurset.  
Det påhviler sektionslederen i samarbejde med studie-
lederen/uddannelseslederen at sikre, at underviserne, 
der er til rådighed er fagligt og pædagogiske kvalifice-
rede til den pågældende undervisningsaktivitet, samt at 
tilbyde eventuel kompetenceudvikling.  

 
Eksamen 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udformning af 
eksamen og rekruttering af eksaminatorer, interne cen-
sorer m.m. til afvikling af eksamen. Det påhviler sekti-
onslederen i samarbejde med studielede-
ren/uddannelseslederen at sikre, at de eksaminato-
rer/interne censorer, der er til rådighed er fagligt og 
pædagogiske kvalificerede til den pågældende eksa-
mensaktivitet, samt at tilbyde eventuel kompetenceud-
vikling. 

 
Koordination af kurser og eksaminer 

Uddannelseslederen er ansvarlig for at sikre koordina-
tionen af de forskellige kurser/eksaminers form og ind-
hold og at alle involverede parter er orienteret herom.  
Studielederen er ansvarlig for, at Fagstudienævnet in-
formeres om ovenstående. 

 
Undervisningsevaluering 

Den kursusansvarlige har til ansvar at sikre, at hvert 
enkelt kursus evalueres samt at sikre opfølg-
ning/tilbagemelding på evalueringerne til undervisere 
og studerende.   

 
Kontinuerlig udvikling 

Studielederen/Uddannelseslederen sikrer, i samarbej-
de med studielederen, den kontinuerlige udvikling, så-
vel fagligt som pædagogisk af kurser og eksaminer på 
en given uddannelse. Ligeledes sikrer de ovenfornævn-
te, at undervisere og eksaminatorer inddrages i proces-
sen i det omfang, det er relevant.  
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Klinisk sygepleje 
 Master 

 
Tema Rolle og ansvar 
 
Kursusbeskrivelse og kursusplan 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udarbejdelse af 
kursusbeskrivelse og kursusplan, herunder at sikre ali-
gnment mellem læringsmål, undervisningsform og ek-
samen.  
Uddannelsesleder er sammen med sektionsleder an-
svarlig for at sikre forskningsdæknin-
gen/vidensgrundlaget.  

 
Undervisere 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for at udvælgelse af 
undervisere til kurset. Det påhviler sektionslederen i 
samarbejde med uddannelseslederen at sikre, at de un-
dervisere, der er til rådighed er fagligt og pædagogiske 
kvalificerede til den pågældende undervisningsaktivi-
tet, samt at tilbyde kompetenceudvikling.  

 
Eksamen 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udformning af 
eksamen og rekruttering af eksaminatorer, interne cen-
sorer, m.m. til afvikling af eksamen. Det påhviler sekti-
onslederen i samarbejde med uddannelseslederen at 
sikre, at de eksaminatorer/interne censorer, der er til 
rådighed er fagligt og pædagogiske kvalificerede til den 
pågældende eksamensaktivitet, samt at tilbyde kompe-
tenceudvikling. 

 
Koordination af kurser og eksaminer 

Uddannelseslederen er ansvarlig for at sikre koordina-
tionen af de forskellige kurser/eksaminers form og ind-
hold, og at alle involverede parter er orienteret herom.  
Studielederen er ansvarlig for, at studienævnet infor-
meres om ovenstående. 

 
Undervisningsevaluering 

Den kursusansvarlige har til ansvar at sikre, at hvert 
enkelt kursus evalueres, samt at sikre opfølg-
ning/tilbagemelding på evalueringerne til undervisere 
og studerende.   

 
Kontinuerlig udvikling 

Uddannelseslederen sikrer, i samarbejde med studiele-
deren, den kontinuerlige udvikling, såvel fagligt som 
pædagogisk, af kurser og eksaminer på en given ud-
dannelse. Ligeledes sikrer, at de ovenfornævnte under-
visere og eksaminatorer inddrages i processen i det om-
fang, det er relevant.  
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Medicin 
 Bachelor (epidemiologi og biostatistik, arbejds- og miljømedicin, 

BA-seminar) 
 
Tema Rolle og ansvar 
 
Kursusbeskrivelse 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udarbejdelse af kursusbe-
skrivelse, herunder alignment mellem læringsmål, undervis-
ningsform og eksamen.  

 
Undervisere 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udvælgelse af undervisere 
til kurset. Det påhviler sektionslederen i samarbejde med den 
kursusansvarlige at sikre, at de undervisere, der er til rådighed, 
er fagligt og pædagogiske kvalificerede til den pågældende un-
dervisningsaktivitet samt at tilbyde evt. kompetenceudvikling. 

 
Eksamen 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udformning af eksamen 
og rekruttering af eksaminatorer, eksterne/interne censorer 
m.m. til afvikling af eksamen. Den kursusansvarlige koordine-
rer eventuel uddelegering af udformning af eksamen. Det påhvi-
ler sektionslederen i samarbejde med kursusansvarlige at sikre, 
at de eksaminatorer/interne censorer, der er til rådighed er fag-
ligt og pædagogiske kvalificerede til den pågældende eksamens-
aktivitet, samt at tilbyde eventuel kompetenceudvikling. 

 
Koordination af kurser og 
eksaminer 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for at sikre koordinationen af 
de forskellige kurser/eksaminers form og indhold, og at alle in-
volverede parter er orienteret herom.  
Den kursusansvarlige er ansvarlig for, at Fagstudienævnet in-
formeres om ovenstående. 

 
Undervisningsevaluering 

Den kursusansvarlige har til ansvar at sikre, at hver enkelt un-
dervisningsseance og kliniske ophold evalueres, samt at sikre 
opfølgning/tilbagemelding på evalueringerne til undervisere, tu-
torlæger og studerende.   

 
Kontinuerlig udvikling 

Den kursusansvarlige sikrer den kontinuerlige udvikling, såvel 
fagligt som pædagogisk, af undervisningen og eksamen. Ligele-
des sikrer den kursusansvarlige, at undervisere og eksaminato-
rer inddrages i processen i det omfang, det er relevant. 
 
Den kursusansvarlige koordinerer og sikrer gennemførelse af 
regelmæssige undervisningsmøder med henholdsvis undervis-
ningsteam, ph.d.- studerende og tutorlæger. 
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Medicin 
 Kandidat, almen medicin 

 
Tema Rolle og ansvar 
 
Kursusbeskrivelse 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udarbejdelse af kursusbe-
skrivelse, herunder alignment mellem læringsmål, undervis-
ningsform og eksamen.  

 
Undervisere 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for udvælgelse af undervisere 
til kurset. Det påhviler sektionslederen i samarbejde med den 
kursusansvarlige at sikre, at de undervisere, der er til rådighed 
er fagligt og pædagogiske kvalificerede til den pågældende un-
dervisningsaktivitet, samt at tilbyde eventuel kompetenceudvik-
ling. 
Den kursusansvarlige er ansvarlig for at initiere og koordinere 
indsatser til hvervning af tutorlæger, samt at sikre, at disse fag-
ligt og pædagogisk løfter opgaven. 

 
Eksamen 

I forhold til den mundtlige eksamen i almen medicin på  
akut-kronisk semesteret er det den kursusansvarlige, der er an-
svarlig for udformning af eksamen og rekruttering af  
eksaminatorer, interne censorer m.m. til afvikling af eksamen. 
Det påhviler sektionslederen i samarbejde med  
uddannelseslederen at sikre, at eksaminatorer/interne censorer, 
der er til rådighed er fagligt og pædagogiske kvalificerede til den 
pågældende eksamensaktivitet, samt at tilbyde eventuel kompe-
tenceudvikling. Den kursusansvarlige besvarer løbende 
spørgsmål vedrørende eksamen fra de studerende og håndterer 
eventuelle eksamensklager. 
 
I forhold til MCQ-eksamen på 1.-5. semester kandidatdelen er 
den semesteransvarlige ansvarlig for koordinering af   
opgaverne fra de enkelte specialer, herunder almen medicin.  
Den kursusansvarlige er ansvarlig for at koordinere udformnin-
gen af MCQ-opgaver fra almen medicin, at underviserne er fag-
ligt kvalificerede til opgaven, og for at tilbyde eventuel kompe-
tenceudvikling. Den semesteransvarlige besvarer løbende 
spørgsmål vedrørende eksamen fra de studerende og håndterer 
evtentuelle eksamensklager. 

 
Koordination af kurser og 
eksaminer 

Den kursusansvarlige er ansvarlig for at sikre koordinationen af 
undervisningen på tværs af semestrene, så pensumbeskrivelsen 
for almen medicin og kursusbeskrivelserne for de enkelte seme-
stre bliver dækket ind, og at alle involverede parter er orienteret 
herom. 
Kursuslederen er ansvarlig for at sikre, at den semesteransvarli-
ge og studienævnet informeres om ovenstående. 
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Undervisningsevaluering 

Den kursusansvarlige har til ansvar at sikre, at hver enkelt un-
dervisningsseance og kliniske ophold evalueres, samt at sikre op-
følgning/tilbagemelding på evalueringerne til undervisere, tutor-
læger og studerende.   

 
Kontinuerlig udvikling 

Den kursusansvarlige sikrer den kontinuerlige udvikling, såvel 
fagligt som pædagogisk, af undervisningen og eksamen. Ligele-
des sikrer kursuslederen, at undervisere og eksaminatorer ind-
drages i processen i det omfang, det er relevant. 
Den kursusansvarlige koordinerer og sikrer gennemførelse af 
regelmæssige undervisningsmøder med henholdsvis undervis-
ningsteam, ph.d.-studerende og tutorlæger. 

 
  


