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Studienævnsmøde d. 27. juni 2017 
 
 
Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Jeppe Prætorius, Niels Uldbjerg, Bo 
Christensen, Julius Hvidt, Nikolaj Bøgh, Helene Bøge Jørgensen 
 
Afbud: Agnes Hennebjerg Lunde, Ellen Hollands Steffensen, Kristian Stengaard-Pe-
dersen, Tharsika Sakthivel 
 
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Dorte Lindvald Pedersen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt. Det blev vedtaget at optage yderligere en dispensationssag 
under punkt 3.2. 
 

2. Godkendelse af referat fra 23. maj 2017 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Dispensationssager  
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 2 dispensationssager + en ekstra sag til behandling 
 
Sag 1: Dispensation til ½ års maksimal studietid begrundet i deltidssygemelding 
i E17 på kandidatdelen. Sagen danner ikke præcedens. 
Sag 2: Afslag på ansøgning om 1 års udsættelse af maksimal studietid og afslag 
på udsættelse af førsteårsprøven. Forældres langvarige og velkendte sygdom er 
ikke et usædvanligt forhold, der kan begrunde en dispensation. Ingen andre 
usædvanlige forhold tillægges vægt. 
Sag 3: Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i fysiologi. Der er ikke dokumente-
ret usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation. Selvvalgt bopæl i Kø-
benhavn kan ikke udgøre et usædvanligt forhold. 
 

4. Til drøftelse og beslutning: Hvilke ansøgergrupper ønsker studienæv-
net at optage på kandidatuddannelsen i medicin til V17/18? 
Studienævnet valgte at fortsætte med praksis, hvor der ikke er forskel mellem 
vinter- og sommeroptag på kandidatuddannelsen i medicin hvad angår åbning af 
optaget for bestemte ansøgergrupper. 
 

5. Til drøftelse og beslutning: Valgfaget Arktisk medicin ønsker at B-
prøven i faget afskaffes.  
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Studienævnet drøftede det indsendte ønske fra valgfaget Arktisk Medicin. Valg-
faget ønsker afskaffelse af den B-prøve, der ellers er obligatorisk for alle valgfag. 
Kursusleder havde i brev skrevet en begrundelse for, hvorfor B-prøven burde af-
skaffes for netop dette valgfag. Efter en drøftelse besluttede studienævnet dog at 
fastholde B-prøven på valgfaget, så de studerende stadig har mulighed for at gå 
til omprøve i samme eksamenstermin i henhold til AUs prøveregler af 1. septem-
ber 2016. 
Studienævnets begrundelse var, at hvis AUs generelle prøveregler gældende for 
hele universitetet skal fraviges, så skal der foreligge særlige omstændigheder af 
et omfang, der kan begrunde dette. Desuden arbejder langt de fleste valgfag med 
fremmødeprincippet og undervisningsdeltagelse. Endelig fandt studienævnet 
ikke af valgfaget havde dokumenteret udpræget hands-on undervisning i løbet af 
kurset, som ville kunne berettige til en fjernelse af B-prøven fra kurset. I stedet 
opfordres faget kraftigt til at sikre, at der udarbejdes spørgsmål til B-prøven, der 
afspejler hele valgfaget, og at der til den mundtlige eksamen spørges til hele pen-
sum 
 

6. Til drøftelse: Beskæftigelsesundersøgelsen 
Studienævnet tog beskæftigelsesundersøgelsen til efterretning. Undersøgelsen 
giver ikke anledning til bekymring. Studienævnet noterede sig hvilke yderligere 
kompetencer i løbet af studiet der blev efterspurgt. Dette kigges der nærmere på 
bla. i forbindelse med den forestående revision af uddannelsen. 
 

7. Til orientering: Statusmødet på medicin 
Studieleder orienterede kort fra statusmødet, der blev afviklet d. 8. juni 2017.  
 

8. Til orientering: Anæstesiklinikken på HLK i E17 
Studieleder orienterede om Anæstesi-klinikken i efteråret, der for en periode 
henover E17 har et uregelmæssigt forløb grundet udflytning til Det Ny Universi-
tetshospital. Faget vil sørge for, at alle studerende informeres rettidigt om de æn-
dringer der må opstå. 
 

9. Til orientering: Årsrapport fra Vejledningen 
Dorte fra VEST orienterede kort om rapporten. Vejledningen får flest henvendel-
ser om regler – dvs. hvordan man søger en dispensation, samt optagelsesvejled-
ning. Derudover mange henvendelser fra studerene, der spørger til muligheden 
for pauser i løbet af studiet. 
 

10. Til godkendelse: Datoer for studienævnsmøder E17 
Tirsdag d. 29. august kl. 16-18.30 
Tirsdag d. 26. september kl. 16-18.30 
Tirsdag d. 24. oktober kl. 16.15-18.30 (bemærk forskudt starttidspunkt) 
Tirsdag d. 21. november kl. 16-18.30 
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Tirsdag d. 19. december kl. 16-18.30 
 

11. Eventuelt 
Dekanen har endeligt godkendt visions- og strategipapiret for revisionen af me-
dicinuddannelsen.  
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