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Studienævnsmøde: 24. april 2018 kl. 16.00 – 19.00 
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611. 
 
 
Deltagere: Studienævnet for Medicin 
Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 20. marts 2018 (5 min)  
 

3. Dispensationssager (60 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 8 dispensationssager til behandling 
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen (30 min) 
Til godkendelse: Semesterstruktur på bachelorstudieordning 2020  
Arbejdsgrupperne har indleveret forslag til struktur for hver deres semestre. Stu-
dienævnet får hermed mulighed for at komme med evt. kommentarer til forslaget 
og give en overordnet tilbagemelding på, om arbejdsgrupperne kan arbejde videre 
ud fra forslagene. Nogle af semestrene har fremsat forslag om eksamen, mens an-
dre endnu ikke er så langt.  
 
Næste milepæle:  
29. maj – Studienævnsmøde: Studienævnet for Medicin får kompetenceprofilen 
for bacheloruddannelsen 2020 til behandling. 
26. juni – Studienævnsmøde: Studienævnet for Medicin får beskrivelser af de en-
kelte kurser til behandling. På dette møde deltager Charlotte Ringsted, Prodekan 
for uddannelse. Mødet udvides til kl. 20 og begrænses til kun at omhandle 
dispensationssager samt tema. 
 

5. Til orientering: Tidsplan op til statusmødet på medicin d. 6. juni 
15. maj – Studieleder sender beretning til SN-medlemmer til kommentering 
22. maj – Studielederberetning inkl. kommentarer sendes ud med dagsorden 
29. maj – Studienævnsmøde 
30. maj – Frist for at indsende beretning 
6. juni – Statusmøde kl. 8-10. 
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6. Til drøftelse og godkendelse: Ønske om ændring i tilladte hjælpemid-
ler, Inflammation, 1. semester KA (10 min) 
Kursusledelsen på Inflammation har indsendt anmodning om at få ændret MCQ-
eksamen fra åben bog til lukket bog fra og med vintereksamen 2018/19, ligesom 
det tidligere er blevet ændret på hhv. 2. og 5. semester KA.  
 

7. Til drøftelse og godkendelse: Nyt valgfag – klinikophold: Patientcen-
treret onkologisk forløb (10 min) 
Studienævnet bedes drøfte, hvorvidt det foreslåede klinikophold kan godkendes 
til at give merit som valgfag på kandidatuddannelsen i medicin. 
Oplægget har været sendt til kursusleder på valgfag, Mogens Andreasen, der har 
følgende kommentar:  
Det vil egne sig fortrinligt som valgfag. Det vil udfordre den studerende på 
mange niveauer samt give mulighed for en faglig fordybelse i området, som jeg 
tvivler på er muligt i løbet studiet. Da der arbejdes med en mentorordning øges 
sandsynligheden for, at den studerende får et godt fagligt udbytte og desuden 
afsluttes opholdet med at studenten laver en fremlæggelse. Som kursusleder ser 
jeg ingen problem i at forløbet godkendes som valgfag på kandidatdelen. 
 
Kurset vil blive afviklet henover sommeren – altså uden for de normale valgfags-
perioder. 
 

8. Til godkendelse: Ændringer i kursusbeskrivelse, valgfag på KA: For-
andrings -og procesledelse for læger (10 min) 
Studienævnet bedes drøfte, hvorvidt de foreslåede ændringer i den eksisterende 
kursusbeskrivelse kan godkendes. 
 

9. Til godkendelse: Genbehandling - rettelser til kursusbeskrivelse, valg-
fag på KA: Creative Specialist (10 min) 
Genbehandling: Studienævnet bedes drøfte, hvorvidt de foreslåede ændringer i 
den eksisterende kursusbeskrivelse kan godkendes. 
 

10. Til orientering: Præcisering af formalia i forbindelse med aflevering 
af Specialeopgaven, hhv. 2. og 3. prøveforsøg. 
 

11. Til orientering: Oversigt over specialer i forbindelse med udveksling 
på internationalt 5. semester KA, Gynaecology-obstetrics and paediat-
rics 
 

12. Eventuelt 
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Ad 2: Referat fra studienævnsmødet d. 20 marts 2018 
 
Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde 
 Studentersager til behandling 
 
Ad 4: Forslag til semesterstruktur, BA i medicin 2020 
 
Ad 5: Plan frem mod statusmøder 2018 
 
Ad 6: Indstilling fra kursusledelsen på Inflammation, 1. semester KA 
 
Ad 7: Kursusbeskrivelse, nyt valgfag KA: Patientcentreret onkologisk forløb 
 
Ad 8: Kursusbeskrivelse, valgfag KA: Forandrings -og procesledelse for læger 
 
Ad 9: Kursusbeskrivelse, valgfag KA: Creative Specialist 
 
Ad 10: Præcisering af formalia i forbindelse med aflevering af Specialeopgaven 
 
Ad 11: Vedrørende udveksling på Internationalt semester, Feb. 2018 
 Partneruniversiteternes tilbud 
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