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Mødedato: 18. juni 2020, kl. 16-18.30
Mødested: Zoom
Mødeemne: Møde i Studienævnet for mdicin
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Peter Alexander Rytter Secher, Bo Sander Tønning Tønnesen, Signe Borgquist, Niels Uldbjerg, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Per Höllsberg
Fra HE Studier: Dorte Lindvald, Inge Hougaard Ipsen
Afbud: Johanne Blanner Jul, Mogens Andreasen

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra 16. juni
Bilag 2.1: Udkast til referat fra studienævnsmøde 16. juni 2020

3.

Dispensationssager
Oversigt over afgjorte sager siden sidst
Bilag 3.1: Oversigt over dispensationssager afgjort siden sidst

4.

Godkendelse af valgfag til kandidatuddannelsen
Studienævnet bedes behandle indkommet forslag til valgfag på ny kandidatuddannelse med henblik på udbud F21. Der er fremsendt kursusbeskrivelse til godkendelse for faget Kvalitative metoder i sundheds- og lægevidenskab
Formålet med kandidatvalgfaget (fra studieordningen):
Formålet med kurserne på 2. semester/AU’s Summer School er, at de studerende
erhverver sig videregående kompetencer, som kan anvendes til kritisk at vurdere tematiske eller metodiske områder inden for det lægevidenskabelige virkefelt. Den viden som de studerende tilegner sig, har til formål at bygge bro til det
individuelle forløb på 3. semester.
Bilag 4.1. Kursusbeskrivelse Kvalitative metoder i sundheds- og lægevidenskab

5.

Godkendelse af ændringer i BA-kurset Immunologi og Mikrobiologi
Kursusansvarlig for det nye Immunologi og Mikrobiologi Per Höllsberg har fremsendt ønsker til justeringer i kursusbeskrivelse og prøveform. Kurset udbydes første gang F21. Kan studienævnet godkende de ønskede justeringer?:
Bilag 6.1. Justeret kursusbeskrivelse Immunologi og Mikrobiologi
Bilag 6.2. Justeret prøveform Immunologi og Mikrobiologi (se s. 3)
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6.

Orientering om klage fra 3. sem. BA vedr. undervisning F20
Studerende fra 3. semester på bacheloruddannelsen sendte i juni en klage vedr.
undervisningen på 3. semester F20. Klagen er indsendt af semesterrepræsentanterne og underskrevet af op mod 1/8 af semesterårgangen for så vidt angår Biokemi, og op mod halvdelen af semesterårgangen for så vidt angår Fysiologi I. Klagen er behandlet af studieleder for medicin samt viceinstitutleder for uddannelse,
Institut for Biomedicin.
Studieleder orienterer om klagen og svaret til de studerende.

7.

Orientering om undervisningen E20
Studienævnsformand orienterer om, hvad der på nuværende tispunkt vides om
afviklingen af undervisningen E20.

8.

Fastsættelse af ekstraordinært studienævnsmøde
Kursusansvarlige er blevet bedt om at udfylde oplysningsskema vedr. omlægning
af undervisning E20. Skemaerne skal til kvalitetssikring og godkendelse i studienævnet i perioden 24.-28. august. Vær opmærksom på, at undervisningens opstart ikke kan afvente studienævnets godkendelse.
Der foreslås et ekstraordinært studienævnsmøde torsdag den 27. august kl.
16.00 – 17.30. Alternativt mandag den 24. august kl. 16.00 – 17.30.

9.

Orientering om ansøger- og optagelsestal på bacheloruddannelsen i
medicin 2020
Studienævnet orienteres i de vedlagte bilag om de på nuværende tidspunkt tilgængelige ansøger- og optagelsestal for optaget 2020.
Bacheloruddannelsen
Bilag 9.1. Opgørelse over ansøgere til bacheloruddannelsen 2020
Bilag 9.2 HE Benchmark 2015-2020 (sammenligning af optagelsestal for Healths
bacheloruddannelser, sammenlignet med søsteruddannelserne på KU, AAU og
SDU)
Bilag 9.3. Status på antal ja/nej-tak til studieplads (Det skal bemærkes, at tallene
er statustal idet der fortsat arbejdes på 2.runde-optag samt optag fra standby-lister. De endelige optagelsestal må derfor forventes at være lidt højere)
Bilag 9.4. Baggrundsinformationer om nej-tak sigerne
Kandidatuddannelsen
Bilag 9.5. Opgørelse over sommeroptag på kandidatuddannelsen pr. 17/6-2020

10. Evt.

