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Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Torben Steiniche, Nikolaj Bøgh, Julius 
Hvidt, Caroline Boye, Mette Venø Hastrup, Ellen Hollands Steffensen, Bodil Hammer 
Bech  
 
Afbud: Niels Uldbjerg, Christian Weis, Signe Borgquist 
 
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Daniel 
Slater  
 
Gæst: Prodekan Charlotte Ringsted deltog i behandling af punkt 4. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra 29. maj 2018 
Referat godkendt  
 

3. Dispensationssager 
3.1 Der blev på mødet orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde. 
3.2 4 sager til behandling 

Sag 1: Genoptagelse – afslag fastholdes begrundet i manglende studieeg-
nethed. 
Sag 2: Afslag på særlige prøvevilkår til eksamen i miljø- og arbejdsmedicin. 
Eksamensformen er en 48-timers hjemmeopgave, hvor den studerende i høj 
grad har mulighed for selv at strukturere sin tid. 
Sag 3: Dispensation til 4. prøveforsøg i biokemi samt udsættelse af maks. stu-
dietid begrundet i dokumenteret depression. 
Sag 4: Dispensation til 4. prøveforsøg i biokemi begrundet i usædvanlige for-
hold. 

3.3 Orientering om justering af formulering vedr. principper for klinikfordeling. 
Ordet ”behandlingskrævende” tilføjes som nedenfor præciseret:  
[…]Studerende med behandlingskrævende sygdom der kræver, at de bli-
ver i Aarhus, herunder ægtefæller/børn med alvorlig behandlingskræ-
vende sygdom.[…]  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen 
 
4.1 Studieleder indledte kort punktet med en opsummering af status på revisions-

processen samt formålet med dagens drøftelser. Desuden drøftedes studieakti-
vitetsmodellen ganske kort. Modellen er et værktøj til at få overblik over under-
visningstyper og fordeling. Alle kurser bliver bedt om at sætte deres undervis-
ning ind i modellen. 
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4.2 Studienævnet behandlede de indsendte forslag fra arbejdsgrupperne på 1. og 2. 

semester samt Mikrobiologi og valgfag/BA-projektet. Studienævnet diskuterede 
de indkomne forslag og studienævnets forslag og kommentarer sendes efterføl-
gende retur til arbejdsgrupperne til brug i det videre arbejde. 

 
4.3 Sammenhæng på tværs – kommentarer til læringsmål 

Det er studienævnets forventning efter første behandling, at de fleste kurser 
gerne vil have lov til at gennemarbejde læringsmålene endnu engang. Der skal i 
efteråret arbejdes med en koordinering af læringsmålene på tværs af semestre. 
Læringsmål skal følge Biggs’ solotaksonomi. Fagene skal være opmærksomme 
på, at nye elementer i kurserne skal være reflekteret i læringsmålene. 
Læringsmål skal kunne måles, og der skal kunne udprøves specifikt i lærings-
mål. 

 
4.4 Opsamling - generel feedback til alle arbejdsgrupper for det videre arbejde 

Prodekanen er meget imponeret over det store arbejde, der er lagt i beskrivel-
serne, og sender en stor ros til alle arbejdsgrupperne.  
 

5. Til orientering: Lokale task force 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
6. Til godkendelse: Mødedatoer efteråret 2018 

Forslag til datoer: 
 
Tirsdag 28.8 kl. 16-19 ordinært SN-møde 
Tirsdag 2.10 kl. 16-19 ordinært SN-møde  
Tirsdag 23.10 kl. 16-19 Tema-møde 
Tirsdag 5.11 kl. 16-19 ordinært/tema  
Tirsdag 27.11 kl. 16-19 ordinært SN-møde 
Tirsdag 11.12 kl. 16-19 tema/ordinært 
Tirsdag 18.12 kl. 16-19 Tema-møde 
 
Datoerne blev godkendt. 

 
7. Evt.  

Kristian Stengaard-Pedersen træder ud af studienævnet, da han bliver emeritus. 
Signe Borgquist overtager hans plads efter at være blevet enstemmigt valgt af de 
resterende VIP-medlemmer. 
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