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Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Bodil Hammer Bech, Niels Uldbjerg, Mo-
gens Andreasen, Julius Hvidt, Signe Borgquist, Thomas Jensen, Magnus Møller, Peter 
Alexander Rytter Secher, Casper Skjærbæk 
 
Afbud: Caroline Boye  
 
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Dorte Lindvald Petersen, 
Lise Ask Andersen, Inge Molt Ipsen v. pkt. 4 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra 5. februar 2019. 
Referat godkendt. 
 

3. Dispensationssager 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 Sag 1: Dispensation til 4. prøveforsøg i Fysiologi begrundet i usædvanlige for-

hold. 
(Ingen sag 2) 
Sag 3: Afslag på et års udsættelse af maksimal studietid. Den studerende vurde-
res ikke studieegnet. 
Sag 4: Dispensation til afmelding af 2. semester BA begrundet i usædvanlige for-
hold. Informeres om at søge udsættelse af maksimal studietid, når der foreligger 
en prognose. 
Sag 5: Afslag på yderligere ½ års udsættelse af førsteårsprøven samt udsættelse 
af den maksimale studietid. Den studerende vurderes ikke studieegnet. 
Sag 6: Dispensation til 5. prøveforsøg i makroskopisk anatomi samt udsættelse 
af maksimal studietid. Afslag på annullering af prøveforsøg i biokemi og fysio-
logi. 
 

4. Tema: Revision 
4.1 Studienævnsformanden gav en kort præsentation af revisionsprocessen samt 

baggrunden herfor efter ønske fra nye medlemmer af studienævnet. 
4.2 Studienævnet drøftede den reviderede model for en overgangsordning og udrul-

ning heraf, og godkendte det reviderede forslag.  
4.3 Studienævnet drøftede oplægget til merit. Godkendt meritskema vil fremgå af 

studieordningen og studieportalen. 
Efterfølgende er det undersøgt og konstateret muligt, at har man bestået 1-4. se-
mester inkl. Miljø- og arbejdsmedicin, og forsinkes man derefter, flyttes man 
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ikke over til 2020-ordningen, men gør færdig på kendt 2015-ordning.  
 

5. Til drøftelse: Kursusevalueringer E18 
Punktet udskydes til et senere studienævnsmøde. 
 
 

6. Til godkendelse: Valgfag KA - Den 8. lægerolle 
Studienævnet drøftede kursusbeskrivelsen og godkendte kurset, der herefter ud-
bydes E19.  
 

7. Til orientering: Årsberetning for Censorformandskabet 2017-18 
Studienævnet tog årsrapporten til efterretning. Studienævnet hæftede sig især 
ved, at censorformandskabet efterlyser mundtligt forsvar ved bachelorprojekter 
og kandidatspecialer. Studienævnet udtrykte stor opbakning hertil. 
 

8. Til orientering: Invitation til studienævnsseminar 1. april v/Udvalg for 
Uddannelse 
 

9. Evt. 
Det forslås, at Bachelor-ordningen også sendes i høring i det kliniske miljø. 
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