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Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Peter Alexan-
der Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, 
Bodil Hammer Bech, Mogens Andreasen, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Per 
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Fra HE Studier: Lise Ask Andersen 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering om planlægning af undervisning og eksamen med corona 
restriktioner E20 og F21 
Studieleder orienterer om, hvordan det er besluttet at planlægge undervisning og 
eksamen resten af E20 og F21.  
Health´s omlægningsudvalg har vedtaget et positionspapir vedr. planlægning af 
studieåret 2020/2021. Positionen er, at der på Health planlægges ud fra den anta-
gelse, at der i hele studieåret vil være risiko for coronasmitte i samfundet.  
Den centrale idé er at sikre, at tingene kan planlægges robust i en virkelighed med 
corona. 
 
Undervisning og eksamen planlægges i E20 og F21 på to niveauer:  
A) Plan A: Universitetet er åbent og kan fortsætte sit virke under de aktuelle ret-

ningslinjer, hvor bl.a. 1-meterskravet skal overholdes. (Det er den situation, vi 
befinder os i nu.) 

B) Plan B: Gælder i tilfælde af, at universitet må lukke ned og hovedparten af ak-
tiviteter ikke må afholdes med fysisk fremmøde.  
 

3. Høring af Plan B – Undervisning E20 og eksamen V20/21 i tilfælde af, 
at universitetet skal lukke ned igen  
Health’s omlægningsudvalg har vedtaget udkast til en plan B for undervisning og 
eksamen, der træder i kraft, hvis universitetet skulle blive bedt om at lukke ned 
for aktiviteter med fysisk fremmøde. Studienævnet bedes forholde sig til planen 
og melde evt. forbedringsforslag tilbage senest 25. september. Som det fremgår af 
sagsfremstillingen, ligger der et ansvar i studienævnene for at udmønte plan B.  

 
Bilag 3.1 Indstilling - Plan B for undervisning og eksamen 
Bilag 3.2 Sagsfremstilling til studienævnet 
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4. Orientering om ekstraordinære møder E20 
Der forventes pt. 2 ekstraordinære studienævnsmøder E20 
 
1. Behandling af nye summer university kurser midt oktober.  

Udbuddet skal være klar til undervisningstilmeldingen 1. november. Godken-
delsen af kurserne skal derfor foreligge inden det ordinære møde 27. oktober. 
 

2. Tema møde om evaluering af de nye studieordninger 
Med deltagelse at Viceinstitutledere Birgitte Mønster (Biomedicin) og Kirsten 
Frederiksen (Folkesundhed) samt Jesper Stentoft (klinisk medicin).  
Forslag til mødetidspunkt: 10. november kl. 16.   
   

 
5. Evt.  
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