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Studienævnsmøde den 25. april 2017 

  

Til stede: Per Höllsberg, Niels Uldbjerg, Agnes Hennebjerg Lunde, Ellen Hollands 

Steffensen, Julius Hvidt, Nikolaj Bøgh, Tharsika Sakthivel og Helene Bøge Jørgen-

sen 

 

Fraværende: Kristian Stengaard-Pedersen, Torben Steiniche og Jeppe Prætorius, 

 

Fra studieadministrationen: Lene Marie Ehrhorn, Lise Ask Andersen, studie-

vejleder Peder Berg. 

 

Referat 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 21. marts 2017 

Referat godkendt med en enkelt rettelse.  

 

3. Dispensationssager  

3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 

3.2 Fem dispensationssager til behandling: 

Sag 1: Genbehandling: Afslag på dispensation til forlængelse af beståelseskravet 

på 1. årsprøve. Hjemvist fra Uddannelsesjura. Nu dispensation til ½ års tids-

grænseforlængelse til sommer 2017. 

Sag 2: Genbehandling: Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i valgfaget BA, da 

der ikke var dokumenteret usædvanlige forhold. Nu vedlagt ny lægeerklæring. 

Dispensation til 4. forsøg. 

Sag 3: Dispensation til Aarhus klinikplads i E17. 

Sag 4: Dispensation til de søgte hjælpemidler og enerum til eksamen pga. følger 

efter hjernerystelse. 

Sag 5: Afslag på dispensation til afmelding af en eksamen, da den studerende har 

andre muligheder for at afbøde studiebelastningen. 

 

4. Til diskussion og godkendelse: Nyt valgfag KA: Forandrings- og pro-

cesledelse for læger 

Studienævnet kunne godkende det faglige indhold i kurset. 

 

5. Til genbehandling og godkendelse: Nyt valgfag KA: Lægemiddelud-

vikling; Udvikling, godkendelse og regulering i industrielt, klinisk 
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og administrativt regi 

Prøveformen er revideret, og studienævnet kunne godkende valgfaget.  

Kursusleder anmodes om at koordinere de to dokumenter, formularen til kurset 

og fritekstdokument skal stemme overens. Der mangler endvidere en uddybning 

af fordelingen af undervisningstimerne. 

 

6. Til godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse – valgfag KA: 

Præhospital indsats 

Godkendt.  

Studienævnet spurgte til, hvordan eventuelt dumpede studerende skulle bestå 

faget, om man kunne nøjes med at tage evt. manglende elementer eller det hele 

skal tages om.  

Administrationen kunne efterfølgende oplyse, at et evt. 2. eller 3. prøveforsøg vil 

blive tilbudt i form af et andet valgfag, eller evt. selvarrangeret klinikophold. 

 

7. Til godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse – valgfag KA:  

Creative Specialist 

Godkendt.  

Studienævnet spurgte til, hvordan prøven skulle forstås; der var nævnt bådet un-

dervisningsdeltagelse og præsentation sidste kursusdag. Det kan efterfølgende 

præciseres, at begge dele skal være opfyldt, for at kurset bestås: prøveformen er 

”undervisningsdeltagelse”, og ud over, at Deltagernes færdigheder vurderes gen-

nem hele uddannelsesforløbet og undervisningsdeltagelse dokumenteres, skal man 

den sidste kursusdag gennemføre den beskrevne præsentation. 

 

8. Til diskussion og godkendelse: Revision af logbøger 

I forbindelse med revisionen af logbøgerne i efteråret, ændredes konceptet om-

kring indhentning af underskrifter, så de studerende ikke skal indsamle under-

skrifter fra underviserne i så høj grad som tidligere.  

Det har blandt andet betydet, at de studerende selv bogfører hvilken eftermid-

dagsundervisning som de har deltaget i, og hvad emnet var. 

Netop underskriften på deltagelse i eftermiddagsundervisningen, har i flere afde-

lingen været brugt som kontrol af de studerendes fremmøde i klinikken. Kursus-

leder på 2. semester KA vil derfor bede studienævnet overveje, om man ikke kan 

genindføre ”underskrift ved underviser” i forbindelse med den eftermiddagsun-

dervisning der afholdes på afdelingerne. Det vil betyde, at afdelingerne ikke be-

høves indføre parallelle kontrolsystemer. 

 

Studienævnet kunne godkende forslaget, men gør opmærksom på, at de stude-

rende ikke kan få godkendelse af klinikken i tilfælde af, at undervisningen er af-

lyst den pågældende dag. Hvordan håndteres det? Og hvordan, hvis den stude-

rende deltager i anden klinisk relevant aktivitet (end undervisningen)? Kursusle-

der spørges herom. 

 



 

 

  

  

Side 3/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

9. Til orientering: Evalueringsrapport internationalt semester E16 

 

10. Til orientering: Kvote 2-ansøgninger F17 

 

11. Eventuelt 

 

Studieleder kunne oplyse, at af hensyn til den korte tidsfrist for rapportudarbejdelse, 

så vil der i forbindelse med næste mødes drøftelse af datapakker allerede blive med-

sendt et rapportudkast til det årlige statusmøde med prodekanen. 

 

De studerende efterspørger et informationsmøde omkring specialet, evt. allerede i 

slutning af 10. semester / 4. semester på kandidatuddannelsen. Kursusansvarlig for 

specialet vil se på muligheden herfor. 

 

Der efterspørges et evt. tidligere udbud i web shop af eksamensdage på 6. semester 

kandidat. Studieadministrationen kunne efterfølgende oplyse, at dagene udbydes så 

snart det er praktisk muligt (og det kan variere lidt, hvornår det er, fra termin til ter-

min). Det er i øvrigt en ekstra service, at de studerende tilbydes denne mulighed for 

at vælge eksamensdag. 

 

 


