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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 26. juni 2018 (5 min)  
 

3. Dispensationssager (25 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 1 sag til behandling 
3.3 Orientering om afgørelse fra Styrelsen.  
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen: (45 min) 
4.1 Med henblik på godkendelse bedes Studienævnet drøfte kommissoriet for det 

videre arbejde med udvikling af ny kandidatstudieordning på medicin. Kommis-
soriet er udarbejdet af projektgruppen for kandidatuddannelsen, og er resultatet 
af syv intensive møder i perioden maj-august.  
Kommissoriet består af en fælles del og af arbejdsgruppespecifikke kommisso-
rier. Der nedsættes arbejdsgrupper til udvikling af 1) det valgfrie forløb, 2) det 
kliniske forløb på 1.-3. semester og for hhv. 4., 5. og 6. semester. 

4.2 Der er udarbejdet forslag til nye kompetenceprofiler på hhv. bachelor- og kandi-
datuddannelsen. Studienævnet bedes forholde sig til, om de kan godkendes som 
grundlag for det videre arbejde i revisionsprocessen. Det betyder, at de af stu-
dienævnet godkendte profiler bruges fremadrettet i arbejdet med at udvikle læ-
ringsmål, der bygger op til de videns-, færdigheds- og kompetencemål, der er 
formuleret i profilerne. I arbejdet med dette vil der muligvis komme yderligere 
input til at justere i profilernes mål. Studienævnet vil i det tilfælde få forelagt et 
nyt udkast til godkendelse.   
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Ændring af eksamensform på Miljø- og 
arbejdsmedicin 
Faget angiver at have en del problemer med den nuværende eksamensform (48 
timers hjemmeopgave) som ikke kun påvirker den konkrete faglige vurdering af 
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de enkelte studerendes viden, men også kvaliteten af undervisningen. Kursusle-
delsen har derfor udarbejdet et forslag til en ny eksamensform. Vedlagt i bilag. 
 

6. Til orientering: Evaluering af internationalt semester F18 
 

7. Eventuelt 
 
 
Ad 2: Referat fra d. 26. juni 2018 
 
Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde 
 1 sag til behandling 
 Afgørelse fra styrelsen 
 
Ad 4: Kommissorium - eftersendes 

Kompetenceprofil for bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin 
 
Ad 5: Forslag til ændring af eksamensform på Miljø- og arbejdsmedicin 
 
Ad 6: Evaluering af internationalt semester F18 
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