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Prætorius, Niels Uldbjerg, Agnes Hennebjerg Lunde, Ellen Hollands Steffensen, Ju-

lius Hvidt, Nikolaj Bøgh, Tharsika Sakthivel, Helene Bøge Jørgensen 
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Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, studie-
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 21. februar 2017 

Referat godkendt med enkelte rettelser.  

 

3. Dispensationssager  

3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 

3.2 2 dispensationssager til behandling: 

Sag 1: Dispensation til 4. prøveforsøg i patologi begrundet i længerevarende syg-

dom 

Sag 2: Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i valgfaget BA, da der ikke er doku-

menteret usædvanlige forhold.  

 

4. Til diskussion: Kursusevaluering E16 

Studienævnet drøftede evalueringsrapporterne for efteråret 2016 med henblik på 

at identificere evt. områder, hvor studienævnet skal iværksætte tiltag. Studie-

nævnet måtte dog konstatere, at den generelt meget lave svarprocent på de fleste 

kurser ikke kan danne basis for at iværksætte tiltag. 

Studienævnet har tidligere diskuteret nye tiltag for at øge svarprocenten og øn-

sker at se, om dette har effekt før yderligere tiltag sættes i værk. 

 

5. Til drøftelse og godkendelse: Lukket bog-eksamen MCQ, Internatio-

nalt Semester 

Studienævnet godkendte kursusledelsens ønske om at indføre lukket bog-eksa-

men på 11. semester, således at der fremover ikke må anvendes hjælpemidler. 

Ændringen træder i kraft fra og med vintereksamen 17/18. 
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6. Til orientering: Præparatprøven i makroskopisk anatomi 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Høring: Udkast til ny studieordning på kandidatuddannelsen i Medi-

cin på SDU 

Studienævnet fremsendte nedenstående høringssvar til det fremsendte udkast til 

en ny studieordning på SDU: 

 

Tak for fremsendelse af udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i 

medicin på SDU. Studienævnet for medicin ved Aarhus Universitet har med in-

teresse læst udkastet og finder, at det rummer gode tanker om de kompetencer 

lægen har brug for i fremtiden. Specielt har studienævnet bemærket nye tiltag 

med studenteraktiverende undervisning i form af obligatorisk TBL samt en me-

get spændende tværfaglig tilgang med den ny EPA-undervisning. 

Studienævnet konstaterer dog også med en vis betænkelighed, at kandidatud-

dannelsen benytter intern censur ved 62% af eksaminerne. Dette er en lidt be-

tænkelig udvikling i forhold til harmonisering af niveau mellem de forskellige 

lægeuddannelser i Danmark. Det bemærkes, at den opsummerende skrivelse s. 

2 anfører intern censur for 1. semesters udprøvning, hvorimod studieordningen 

s.8, tabel 3 angiver ekstern censur for samme semester. 

Endvidere konstaterer studienævnet, at klinikophold er begrænset til 14 uger 

(dog med mulighed for yderligere 6 uger afhængigt af tilvalg), hvilket studie-

nævnet finder er noget begrænset. Ligeledes konstaterer studienævnet, at den 

ny studieordning har beskåret det obligatoriske forskningsspeciale. 

Studienævnet afventer med interesse SDUs erfaringer, når den nye studieord-

ning er blevet implementeret i praksis. 

 

På vegne af studienævnet for medicin ved AU 

 

8. Til diskussion og beslutning: Nordisk medlem af aftagerpanel 

Studienævnet fremsender forslaget vedr. foreslået kandidat til Dekanatet. 

Kandidaten vil efter Dekanatets godkendelse inviteres til at sidde i aftagerpa-

nelet. 

 

9. Eventuelt 

På kursusledermødet for kandidatuddannelsen d. 4. april deltager to studenter-

repræsentanter, for bla. at diskutere introugerne på kandidatuddannelsen samt 

besparelser generelt. 


