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Studienævnsmøde d. 24. oktober 2017 
 
Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Niels Uldbjerg, Kristian Stengaard-Peder-
sen, Agnes Hennebjerg Lunde, Ellen Hollands Steffensen, Tharsika Sakthivel, Julius 
Hvidt, Nikolaj Bøgh, Helene Bøge Jørgensen 
 
Afbud: Torben Steiniche, Bo Christensen 
 
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Dorte 
Lindvald Pedersen  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra 26. september 2017 

Referat godkendt med enkelt tilføjelse. 
 

3. Dispensationssager 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 9 dispensationssager til behandling 
 
Sag 1: Dispensation til ½ års udsættelse af maks. studietid og 4. prøveforsøg i fy-
siologi begrundet i dokumenteret svær eksamensangst.  
Sag 2: Dispensation til afmelding af M&A, afslag på ½ års udsættelse af maks. 
studietid begrundet i usædvanlige forhold. 
Sag 3: Afslag på ansøgning om afmelding af farmakologi og patologi, 1 års udsæt-
telse af maks. studietid og 1 års udsættelse af faglig tidsgrænse, men dispensation 
til ekstra tid til eksamen. Vurderes trods usædvanlige forhold pt. ikke studieegnet. 
Sag 4: Afslag på ansøgning om udsættelse af maks. studietid, udsættelse af bestå-
kravet for førsteårsprøven og flere prøveforsøg, men dispensation til afmelding af 
makro og ny holdsætning. Vurderes pt. ikke studieegnet. 
Sag 5: Afslag på ansøgning om ny studiestart. Ikke dokumenteret usædvanlige 
forhold. 
Sag 6: Hjemvisning fra Styrelsen: Fastholdelse af afslag – nye oplysninger udgør 
ikke et usædvanligt forhold, der beretter genoptagelse af sagen.  
Sag 7: Dispensation til yderligere udsættelse af beståkravet for førsteårsprøven, 
afmelding biokemi E17 og ny maks. studietid begrundet i usædvanlige forhold. 
Sag 8: Afslag på ansøgning om ½ års udsættelse af førsteårsprøven. Ikke doku-
menteret usædvanlige forhold. 
Sag 9: Afslag på ansøgning om 1 års udsættelse af førsteårsprøven. Vurderes pt. 
ikke studieegnet. 
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4. Tema: Revision af medicinuddannelsen 
Studieleder opridsede kort, hvor langt man er i processen, og introducerede den 
vedlagte skitse til projektbeskrivelse og kommissorier. 
Studienævnet havde umiddelbart ingen bemærkninger til papiret, og gav grønt lys 
til at studienævnsformanden kan arbejde videre med papiret i samarbejde med 
HE Studier. 
 

5. Til endelig beslutning: Udvælgelse af oplægsholdere til den årlige ud-
dannelsesdag på Health d. 13. december 2017 kl. 12.30-16.00  
En invitation har været sendt ud til institutledere m.fl. med henblik på at byde ind 
med temaer. Ved fristens udløb var der ikke indkommet nogen forslag. 
 
Per Höllsberg og Niels Uldbjerg sender deres forslag direkte til Julie N. Fallesen i 
HE Studier jnf@au.dk senest d. 1. november.  
 

6. Til diskussion: Kursusevaluering F17 
Studienævnet drøftede evalueringsrapporterne for foråret 2017 med henblik på at 
identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet 
skal iværksætte tiltag.  
 
Studienævnet fandt, at formatet er for langt og uoverskueligt. Det blev fremhævet, 
at man drukner i data, og det er meget svært reelt at få et overblik over, hvad der 
er godt eller skidt. Derudover var der modtaget evalueringer fra molekylær medi-
cin, der ikke vedrører studienævnet på medicin, og endelig savnede man, at fa-
gene blev præsenteret i den rækkefølge, som de står i studieordningen. Desuden 
er der et stort ønske om sammen med rapporten at få en oversigt over tallene fra 
de foregående år, så man i gennemgangen af rapporten kan forholde sig til, om 
det går værre eller bedre i forhold til forgangne år. 
 
Der spørges til om man evt. kan databehandle på en anden måde, så rapporterne 
bliver nemmere at gå til?  
 
Evalueringerne blev herefter gennemgået for hvert semester på både BA og KA. 
Studienævnet bad om, at der indhentes supplerende kommentarer fra to kursus-
ledere. 
Endeligt blev det bemærket, at der er noget paradoksalt vedr. feedback-spørgsmå-
let på flere kurser i kandidat-rapporten, hvor de studerende angiver at mangle 
feedback, men hvor de studerende samtidig angiver stort udbytte af klinikken. Er 
det mon fordi, der spørges forkert? 
 

7. Til drøftelse: Evt. udfyldelse af samtykkeerklæring ved videooptagelse 
af patienter på 12. semester til brug ved eksamen 
Studienævnet tog kursusledelsens bemærkning til efterretning, og vil lade det 
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være op til tutorlægerne at beslutte, om de vil indføre og administrere indsamling 
af underskrifter. Studienævnet foretager sig således ikke mere i den henseende. 
 

8. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring i kursusbeskrivelse – Ark-
tisk Medicin, valgfag BA. 
Kurset ønsker at stramme kravene i forhold til at kunne bestå kurset ved under-
visningsdeltagelse. Dog ser det ud til, at med det vedlagte forslag, så vil den ordi-
nære eksamen bliver meget hårdere end B-prøven, hvilket er særdeles uhensigts-
mæssigt. Kurset kontaktes med henblik på at afklare, om der er sket en fejl. 
 
Forslaget blev ikke godkendt i sin nuværende form. 
 

9. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring i kursusbeskrivelse – Kli-
nisk epidemiologi - teori anvendt i praksis, valgfag KA. 
Ændringerne blev godkendt med effekt fra og med foråret 2018. 
 

10. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring af eksamensform i medi-
cinsk filosofi og videnskabsteori 
Ændringerne blev godkendt med effekt fra og med efteråret 2018.  
 

11. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring af reeksamensform på 
miljø- og arbejdsmedicin 
Studienævnet lægger overordnet set stor vægt på, at der er overensstemmelse 
mellem ordinære eksamener og reeksamener ud fra et fagligt synspunkt, hvorfor 
der skal ganske særlige grunde til, hvis en sådan praksis skal ændres. Studienæv-
net finder ikke at den faglige begrundelse er tilstrækkelig til at ændre praksis. 
 
Forslaget blev derfor ikke godkendt.  
 

12. Til drøftelse og evt. godkendelse: Nyt BA-program – Udviklingsbiologi 
Godkendt. 
 
Til drøftelse: Temaer til studienævnsseminar for medicin 2018 
Studienævnet kommenterede de allerede indsamlede forslag til temaer, og blev 
opfordret til at indsende yderligere forslag til kek@au.dk 
 
 Forslagene sendes efterfølgende videre til planlægningsgruppen. 
 

13. Til orientering: Ændrede regler for udbetaling af transportrefusion og 
betaling af logi ved udstationering 
Studienævnet havde nogle få spørgsmål til de nye regler, og studieportalen vil 
blive løbende opdateret med information herom. 
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14. Til beslutning: Procedure for tildeling af pris 
Studienævnet besluttede at udlægge beslutningen vedr. valget af prismodtager 
samt proceduren for uddelingen af prisen til Medicinerrådet, som det hidtil har 
været praksis. 
 

15. Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Abdomen samt ønske 
om at overgå til lukket bog-eksamen 
Studienævnet så med bekymring på, at der skæres i timetallet, men kursusbeskri-
velsen blev godkendt. 
Desuden blev det godkendt, at MCQ-eksamen ændres til en lukket bog-eksamen. 
 
Ændringerne får effekt fra og med foråret 2018. 
 

16. Eventuelt 
Orientering fra møde med kursusledelsen på Fysiologi set i lyset af sommerens 
eksamener med meget høje dumpeprocenter. Kursusledelsen har taget dumpe-
procenterne og de studerendes kommentarer til efterretning og vil lave tilføjelser i 
læsevejledning til den anbefalede bog i faget. 
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