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D A G S O R D E N  
 

1. Godkendelse af referat fra 6. oktober 2010 

2. Godkendelse af dagsorden  

3. Orientering  

4. Genindskrivning på studiet efter udskrivning (se bilag) 

5. Ændring af eksamensform i Psykiatri (se bilag) 

6. Besøg af Dekanen vedr. Høringsprocessen for analyse gruppens rapport (kl. 14.00) 

7. Undervisningsudbud foråret 2011 (frist for indsendelse er 22/10-10, bilag vil blive tilsendt 

senere) 

8. Dispensationer (se bilag) 

9. Eventuelt 

 

 

Ad. pkt. 1. Godkendelse af referat fra 6. oktober 2010 

• Referatet blev godkendt 

 

Ad. pkt. 2. Godkendelse af dagsorden 

• Dagsorden for mødet blev godkendt 
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Ad. pkt. 3. Orientering 

• Mikael Thastum har sendt forslag ud til revideret evalueringsskema. Det blev besluttet, at 
evalueringsskemaet skulle med som punkt på næste studienævnsmøde. De studerende var 
velkomne til at komme med ændringer. 
 

Ad. pkt. 4. Genindskrivning på studiet efter udskrivning 

• Preben Bertelsen deltog under dette punkt med et oplæg om proceduren for genindskrivning 
af studerende samt optagelse af udefra kommende kandidatstuderende. 
 
Genindskrivning:  

• Merit- og indskrivningskoordinatoren (MIK) vurderer ved indkomne ansøgninger om 
indplacering og merit kan foretages på basis af delegat fra SN til MIK eller om der skal 
foretages en vurdering efter følgende retningslinjer: 

 
• De fag der muligvis kan gives merit for – herunder ved overflytning til ny studieordning 

hvis oprindelige fag ikke eksisterer mere – prøves i hvert enkelt tilfælde hos den 
fagansvarlige faggruppekoordinator. Til grund lægges det oprindelige fags studieordning og 
pensumliste. 

• Den fagansvarlige for hvert fag afgiver en af følgende to vurderinger 
• Pågældende fags studieordning, pensum og afprøvning er væsentligt mangelfuldt i forhold 

til det aktuelle fag og der kan ikke gives merit. 
• Pågældende fags studieordning, pensum og afprøvning er ikke væsentligt mangelfuldt i 

forhold til det aktuelle fag og der kan gives merit. 
• På baggrund af denne fag-for-fag vurdering gives der meritter og den studerende 

indplaceres. 
• Indplaceringen finder altid sted på den aktuelt gældende studieordning. 
• Studienævnet foretager en endelig godkendelse af merit og indplacering. 
• Der vedlægges klagevejledning til afgørelsen 

 
Studienævnet blev enige om, at det var den fagansvarlige der skulle inddrages i denne 
procedure. 

 
• Vurdering af ansøgninger til kandidatuddannelsen fra udefra kommende studerende 

Preben Bertelsen havde lavet et oplæg med den hidtidige praksis og en praksis fremover. 
Studienævnet besluttede at der skulle laves en postliste til dispensationsudvalget og SN. SN 
har her mulighed for at få indflydelse på afslag. Klager skal gå gennem SN. Ved 
adgangsbegrænsning kan ansøger vurderes positiv eller negativ og få svar på dette. 
Efterfølgende vil optagelsesbrev blive udsendt. Det blev vedtaget, at Preben Bertelsen laver 
en procedurebeskrivelse som tages op til godkendelse på næste studienævnsmøde. 

 
Ad. pkt. 5. Ændring af eksamensform i Psykiatri 
 

• Der var kommet et forslag om ændring af eksamensformen i Psykiatri fra 80% 
tilstedeværelse til en Multiple choice eksamen med 50 spørgsmål hvoraf 80% skal besvares 
korrekt (bestået/ikke bestået). Studienævnet godkendte den nye eksamensform såfremt den 
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tekniske del af eksamensformen var grundig undersøgt. Der vil blive rettet henvendelse til 
koordinatorerne vedr. dette. 

 
 
 
 
Ad. pkt. 6. Besøg af Dekanen vedr. Høringsprocessen for analysegruppens rapport 
 

• Som led i høringsprocessen for analysegruppens rapport, der sendes ud til alle ASB/SAM 
medarbejdere, ville dekanen gerne holde møde med studienævnene ved SAM. Dekanen 
orienterede om, at der var bred enighed om analysegruppens rapport og var åben for 
spørgsmål fra studienævnsmedlemmerne. 

 
Ad. pkt. 7. Undervisningsudbud foråret 2011 
 

• Da der ved mødets afholdelse ikke var indkommet helt så mange udbud som vi havde håbet, 
blev studienævnet enige om, at disse udbud blev rundsendt pr. mail til SN-medlemmerne 
med en svarfrist på ca. 2 dage. 

 
Ad. pkt. 8. Dispensationer 
 

• Listen blev drøftet og studienævnet godkendte de 4 afslag som var blevet besluttet på 
dispensationsudvalgets møde ugen forinden. 

 
Ad. pkt. 9.  Eventuelt 
 

• Næste møde 24. november 2010 
 
 
Mødet slut kl. 15.20 
 
 
 
 
 

Mikael Thastum / Gitte S. Svendsen 
 
 
 

 

 


