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Mødedato: 27. oktober 2020, kl. 16-19.00 
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, Signe Borgquist, Per 
Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald, Lise Ask Andersen, Daniel Anthony Slater 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt inkl. tilføjelse af punkt 8.  

 

2. Godkendelse af referater fra 15/9 og 23/9 

Referater godkendt 

 

3. Dispensationssager 

3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  

Oversigt taget til efterretning 

 

3.2. Behandling af 4 dispensationssager 

Sag 1: Principiel beslutning vedr. studerende i særlig risiko (typisk gravide efter 

28. graviditetsuge), der ikke må være i klinik og derfor ikke kan få godkendt ind-

stillingsbetingelser inden eksamen. Studienævnet ønsker i videst muligt omfang 

at hjælpe disse studerende, så de ikke bliver unødigt forsinkede. De studerende 

kan individuelt ansøge om dispensation og fremlægge en konkret plan. Dispensa-

tion til at deltage i eksamen inden godkendt klinik kan være en mulighed, hvor 

det er praktisk muligt og vurderes fagligt forsvarligt.  

 

Sag 2: Afslag på 5. prøveforsøg  

 

Sag 3: Afslag på afmelding af kurser 

 

Sag 4 : Dispensation til ekstra tid til eksamen grundet ADD. Dokumentation fra 

speciallæge i psykiatri tillægges afgørende betydning.  

 

 

4. Beslutning: Plan B – undervisning E20 og eksamen V20/21  

Skulle det ske, at Aarhus Universitet igen må lukke ned for alle aktiviteter med fy-

sisk fremmøde, er der behov for at vide, hvad der gælder for afvikling af undervis-

ning og eksamen i efteråret 20 og til vintereksamen 2020/2021 (plan b).  
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Studienævnet behandlede de fremsendte forslag til plan b. Nævnet havde spørgs-

mål og forslag til enkelte eksamener. Efterfølgende er der fulgt op på dette og plan 

b er godkendt.   

 

5. Beslutning: Forslag om justeringer på Klinik 2 F21 

Kursusansvarlig på Klinik 2 Henning Mølgaard, havde fremsendt forslag til juste-

ring af eksamen på det nye kursus Klinik 2 foråret 2021.   

 

Studienævnet vil gerne gå i dialog om en justering. Ønsker at fastholde en mundt-

lig prøve, men den summative vurdering kan evt. afløses af en opsamlende forma-

tiv vurdering. Studienævnet ønskede en nærmere beskrivelse af, hvordan et sådan 

scenarie kan se ud inden beslutninger træffes.  

 

 

6. Beslutning: Godkendelse af nye kurser til Summer University 2021 

Studienævnet behandlede indkomne forslag til nye Summer University kurser 

med henblik på udbud sommeren 2021 og som valgfag på kandidatuddannelsen i 

medicin.  

 

Godkendt: 

Rare Diseases in Translational and Personalized Medicine 

Clinical Radiation Therapy 

Emerging Infectious Diseases and Pandemics 

 

Ikke godkendt: 

Psychotropic drugs – neurobiology, pharmacology, metabolomic impact and de-

tection 

Studienævnet efterspørger konkrete justeringer til kursusbeskrivelsen, hvorefter 

kurset kan genbehandles 

 

 

7. Planlægning: Undervisningsevaluering foråret 2020 

7.1. Tidspunkt 

Det blev besluttet af behandle undervisningsevalueringer fra foråret 2020 i for-

længelse af mødet om evaluering af studieordninger, den 10. oktober kl. 17.30 – 

19.00 

 

7.2. Format 

De studerende i studienævnet forbereder evalueringen af hvert semester på bag-

grund af kursusevalueringer og eventuelle evalueringer med semesterrepræsen-

tanter eller kommentar fra kursusansvarlig. Hensigten er at identificere, om der 

er problemer/bekymringspunkter, og om der bør anbefales konkrete foranstalt-

ninger fremadrettet.  
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8. Beslutning: Justering af kursusbeskrivelse til Psykiatri 

Der var indkommet ønske fra kursusansvarlig på Psykiatri om, at kursusbeskri-

velsen justeres således at der bruges samme formuleringer i kursusbeskrivelsen 

som i kompetencebogen. Studienævnet imødekom indstillingen.  

 

9. Eventuelt 

Intet til eventuet.  

 

 

 


