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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra 22 januar 2019 
Referat godkendt fra konstituerende møde. 
Referat godkendt fra ordinært møde. 
 

3. Dispensationssager 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 4 sager til behandling 

 
Sag 1: Dispensation til 4. prøveforsøg i genetik samt yderligere ½ års udsættelse 
af fristen for at bestå førsteårsprøven begrundet i usædvanlige forhold. 
Sag 2: Afslag på ansøgning om afmelding af 5. semester KA samt ½ års udsæt-
telse af maksimal studietid. Ikke dokumenteret tilstrækkeligt usædvanlige for-
hold. 
Sag 3: Dispensation til afmelding af 5. semester BA samt ½ års udsættelse af 
maksimal studietid begrundet i psykisk belastning pga. familiære forhold. 
Sag 4: Afslag på ansøgning om 5. prøveforsøg i genetik samt ½ års udsættelse af 
fristen for at bestå førsteårsprøven. Ikke dokumenteret tilstrækkeligt usædvan-
lige forhold. 
 

4. Til drøftelse og godkendelse: Lukket bog på H-L-K 
Studienævnet drøftede anmodningen om at udføre lukket bog-eksamen på 3. se-
mester KA, Hjerte-lunge-kar, ligesom det allerede er indført på flere andre seme-
stre på kandidatuddannelsen. 
Studienævnet godkendte ændringen, der således træder den i kraft fra og med 
vintereksamen 19/20. 
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5. Opfølgning på kursusevalueringer F18: Tilbagemeldinger fra kursus-
ledere 
Studienævnet drøftede tilbagemeldingen og tog den til efterretning. 
 

6. Evt.  
De studerende ønsker at afholde en informationsaften for interesserede stude-
rende om revisionsprocessen. Der bakkes op om ideen fra studienævnet, og det 
foreslås at et arrangement planlægges til afholdelse når studieordninger og over-
gangsordninger er godkendt – forventeligt i april/maj. 
Der efterspørges en kort opsummering af processen for de nye studerende i stu-
dienævnet. 
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