
 
 

 

 

Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ) 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
E-mail:  health.medarbejdere.au.dk 

Web: health.medarbejdere.au.dk 
 

Referat 
 
Lene MarieEhrhorn 
 
Dato: 29. maj 2018 
Ref: lme 

 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Studienævnsmøde d. 29. maj 2018 
 
Til stede: Per Höllsberg, Kristian Stengaard-Pedersen, Bodil Hammer Bech, Chri-
stian Weis, Julius Hvidt, Nikolaj Bøgh, Caroline Boye, Mette Venø Hastrup, Ellen Hol-
lands Steffensen  
 
Afbud: Niels Uldbjerg, Jeppe Prætorius og Torben Steiniche. 
 
Fra Studieadministrationen: Lene Marie Ehrhorn, Lise Ask Andersen, Daniel Sla-
ter. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 24. april 2018 
Referat godkendt. 
 

3. Dispensationssager 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2  Fire dispensationssager til behandling 
 
Sag 1: Afslag på afmelding af eksamen samt afslag på forlængelse af maksimale 
studietid og 1. årsprøve begrundet i manglende studieegnethed (meget begrænset 
studieprogression over 4 år). 
Sag 2: Afslag på dispensation til udsættelse af den maksimale studietid og den 6-
årige faglige tidsgrænse pga. manglende studieegnethed, men pga. sygdom di-
spensation til afmelding af undervisning og eksamen F18. 
Sag 3: Klage over afslag på klinikplads i Aarhus gav ikke anledning til genopta-
gelse af sagen, og der forelå ikke ny dokumentation. 
Sag 4: Dispensation til afmelding af undervisning / eksamen i ét fag F18 og ud-
sættelse af maksimal studietid med ½ år. 
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen 
Studieleder orienterede studienævnet for medicin om status på revisionsproces-
sen og det arbejde, der pt. pågår i de forskellige arbejds- og projektgrupper. Grup-
perne vedr. 1., 2. og 5. semester BA skal aflevere foreløbige input den 1. juni 2018. 
KA-grupperne er begyndt med drøftelse af forskellige temaer. Man ønsker færre 
studerende på afdelingerne for at højne kvaliteten. Der blev påpeget, at der i høj 
grad kræves rum/lokaler, bedre struktur og supervision af de studerende for at de 
kan lære fx manuelle teknikker. RM ønsker længere klinikophold, hvor man i hø-
jere grad indgår i afdelingens arbejde og samarbejdet mellem faggrupper.  
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5. Til drøftelse samt aftale om videre proces: Statusmøde på medicin (45 
min) 
Den 6. juni afholdes statusmøde for medicinuddannelsen, hvor studieleder, næst-
formanden for studienævnet og relevante institutledere mødes med prodekanen 
for uddannelse for at drøfte status for uddannelserne mhp. identifikation af op-
mærksomhedspunkter og udarbejdelse af handleplaner for det fremadrettede ar-
bejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne.  
 
Forud for statusmødet har studieleder udarbejdet en beretning, hvor følgende te-
maer berøres: Siden sidst, Gennemgang af uddannelsen i relation til de fem del-
politikker i AUs kvalitetspolitik, Evt. uddannelsesnært tema, Refleksion over det 
fælles tema – Visions- og strategiarbejdet – herunder karriereklar, Helhedsper-
spektiv. 
 
Studieleder orienterede nærmere om beretningen punkt for punkt. Undervis-
ningsevaluering var et sted, hvor der var behov for indsats mhp. at højne svarpro-
centen. 
Der var indkommet skriftlige kommentarer fra de studerende inden mødet, og 
disse indarbejdes i beretningen. Det blev bemærket, at det kunne være rart at 
kunne se udviklingen over de sidste år i datapakkerne. VIP udtrykte tilfredshed 
med beretningen og havde ingen yderligere kommentarer.  

 
6. Til orientering: Dimensionering af medicinuddannelsen (10 min) 

Studieleder orienterede kort om den nye dimensionering gældende fra og med 
sommeroptaget 2019. Der blev udtrykt generel bekymring for, at der ville opstå 
lokaleproblemer, at de eksisterende auditorier og laboratorier ikke kan rumme så 
mange studerende, og at sygehusafdelingerne vil opleve kapacitetsproblemer. 
 

7. Til orientering: Persondataforordning i HE Studier (10 min) 
Studieleder og sekretær orienterede herom, herunder håndtering af mails, og der 
blev drøftet enkelte konkrete problemstillinger. De studerende var meget op-
mærksomme herpå i forhold til patientdata. 
  

8. Eventuelt 
De studerende havde erfaret, at der var et firma, som skriver til studerende efter 
eksamen, og anmoder om eksamensopgaver – i strid med reglerne om ophavsret 
(link til information om ophavsret: http://www.au.dk/informationssikkerhed/da-
tabeskyttelse/). Man kunne tillige tegne abonnement ved dette firma på tidligere 
eksamensopgaver. 
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