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Mødedato: 27. august 2020, kl. 16-17.30 
Mødested: Zoom 
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, Per Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald, Lise Ask Andersen 
Afbud: Signe Borgquist 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra 18. august 

 
Bilag 2.1: Udkast til referat fra studienævnsmøde 18. august 2020 
 
 

3. Godkendelse af valgfag til bacheloruddannelsen 
Studienævnet bedes behandle indkomne 4 forslag til bachelorvalgfag med henblik 
på udbud F21: 
 
Justerede kursusbeskrivelser 
Studienævnet efterspurgte i maj justeringer til kursusbeskrivelser af følgende ba-
chelorvalgfag: 
Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi 
Medicinsk Historie 
De svære valg  
 
Studienævnet ønskede, at beståelseskravet for prøveformen undervisningsdelta-
gelse skulle være godkendelse af produkter, der produceres undervejs. Desuden 
skulle angives, hvorledes de studerendes studiebelastning på 150 timer i faget for-
deler sig. Der er nu fremsendt justerede kursusbeskrivelser.  
 
Ny kursusbeskrivelse 
Desuden er der indkommet kursusbeskrivelse til det nye valgfag Diabetes from 
an epidemiological perspective 
 
Kan studienævnet godkende de 4 bachelorvalgfag? 
 
Bilag 3.1 Kursusbeskrivelse Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi 
Bilag 3.2 Kursusbeskrivelse Medicinsk historie 
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Bilag 3.3 Kursusbeskrivelse De svære valg 
Bilag 3.4 Kursusbeskrivelse Diabetes from an epidemiological perspective 
Bilag 3.5 Bachelorvalgfag håndbog 

 
 
4. Kvalitetssikring af omlagt undervisning E20 

Genåbning af universitetet skal ske i henhold til ministeriets retningslinjer for an-
svarlig genåbning, hvilket kræver omlægning af undervisningen i E20. Alle kur-
susansvarlige har udfyldt et skema vedr. omlægning af undervisning. 
Studienævnet får hermed beskrivelse af de planlagte ændringer til gennemsyn 
med henblik på at sikre høj kvalitet i undervisningen under de givne rammer. Op-
start af undervisningen ultimo august beror dog ikke på studienævnets godken-
delse af omlægningen.  
Det indstilles, at hvis Studienævnet finder forhold, der ønskes forbedret, da rettes 
henvendelse til den kursusansvarlige med opfordring til at gennemføre justerin-
ger. 

  
Endvidere bedes studienævnet melde følgende overordnede vurdering tilbage til 
fakultetsledelsen i form af et resumé (max 1 side pr. uddannelse), jf. bilag 4.4: 
- Vurdering af omfanget af omlagte kurser på hver enkelt uddannelse 
- Overordnet beskrivelse af undervisningsformaterne 
- Vurdering af format/omfang af studenteraktiverende aktiviteter 
- Studienævnets vurdering af kvaliteten af den undervisning, som vil blive 

tilbudt de studerende i efteråret 2020 
 

Bilag 4.1: Retningslinjer for genåbning 
Bilag 4.2: Notat vedr. afvikling af undervisning på Health 
Bilag 4.3: Kvalitetssikring af den omlagte undervisning 
Bilag 4.4: Omlægningsskemaer 1. sem. BA E20 
Bilag 4.5: Omlægningsskemaer 2. sem. BA E20 
Bilag 4.6: Omlægningsskemaer 3. sem. BA E20 
Bilag 4.7: Omlægningsskemaer 4. sem. BA E20 
Bilag 4.8: Omlægningsskemaer 5. sem. BA E20 
Bilag 4.9: Omlægningsskemaer 6. sem. BA E20 
Bilag 4.10 Omlægningsskemaer KA medicin E20 
Bilag 4.11 Omlægningsskemaer KA valgfag E20 

 
 
5. Reeksamen på Sygdomslære 2, 2. semester KA 

Der mangler en beskrivelse af reeksamen for Sygdomslære 2. Den ordinære eksa-
men er en 4 timers stedprøve bestående af 20 kortsvarsopgaver. Kursusansvarlig 
Anders Bonde Jensen foreslår en reeksamen efter samme model, som ved den 
tidligere MCQ-eksamen på 2. semester, dvs: 
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Såfremt der er færre end 10 studerende tilmeldt reeksamen afholdes den som en 
mundtlig prøve. Der eksamineres i 30 minutter. Eksaminator udvælger og tager 
afsæt i 3-4 spørgsmål fra eksamenssættet, der blev givet ved den ordinære 
prøve. Den studerende kan hente eksamenssættet på Institut for Klinisk Medicin 
før reeksamen (når karaktererne for ordinære eksamen er offentliggjort). 
 
Såfremt der er 10 eller flere tilmeldt reeksamen afholdes denne som den ordi-
nære, dvs. som en 4 timers skriftlig stedprøve bestående af 20 kortsvarsopga-
ver. 
 
Kan studienævnet godkende den foreslåede reeksamen? 
 
 

6. Evt.  
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