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

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra 16. juni
Referat godkendt

3.

Dispensationssager
Oversigt over afgjorte sager siden sidst
Orientering taget til efterretning.

4.

Godkendelse af valgfag til kandidatuddannelsen
Studienævnet godkender indkommet forslag til nyt valgfag Kvalitative metoder i
sundheds- og lægevidenskab på den nye kandidatuddannelse med henblik på udbud F21.

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 indstillingsbetingelser. Kurset
udbydes første gang F21. Studienævnet godkender de ønskede justeringer.

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. Klagen vedrører den
gennemførte undervisning foråret 2020, og de valg, der er truffet i forbindelse
med omlægning af undervisning til et online format og i den forbindelse mang-
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lende inddragelse af interaktiv undervisning. De studerendes behov for mere interaktiv undervisning anerkendes. Der er taget initiativ til at udarbejde retningslinjer for fremtidig omlægning af undervisning til online formater, der fremadrettet tilgodeser dette behov.
Studienævnet spørger til dumpeprocenten i Fysiologi S20. Studienævnsformand
vil undersøge dette.

7.

Orientering om undervisningen E20
Studienævnsformand orienterer om, hvad der på nuværende tispunkt vides om
afviklingen af undervisningen E20.
Det vides endnu ikke præcist, hvordan undervisningen afvikles. Der planlægges
pt. frem til uge 42. Kursusansvarlige skal indlevere oplysninger vedr. deres omlægning af undervisningen senest 21. august. Generelt kan siges at forelæsninger
afvikles online. Man ønsker at afvikle holdundervisning fysisk, men i praksis kan
det i mange tilfælde blive svært grundet kravene om enten 1 meters afstand eller
stamhold på maks. 30 personer, som ikke må blandes med andre hold. Øvelser
gennemføres ved fysisk fremmøde og brug af mundbind. Klinikophold forventes
gennemført stort set som planlagt.

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.
Det besluttes at afholde et ekstraordinært studienævnsmøde torsdag den 27.
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)
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Bilag 9.4. Baggrundsinformationer om nej-tak sigerne
Kandidatuddannelsen
Bilag 9.5. Opgørelse over sommeroptag på kandidatuddannelsen pr. 17/6-2020

10. Evt.
Thomas Jensen er blevet kontaktet af studerende fra 6. semester på kandidaten
efter at 1 uge af klinikforløbet nu udgøres af et anæstesiophold. De pågældende
studerende ville foretrække det sædvanlige klinikophold.
Studienævnet godkendte 12. maj 2020, at rotation i anæstesi kan indgå i AkutKronisk kurset fra efteråret 2020 i stedet for at indgå i Klinik 2. På den baggrund
kan man ikke bede om ændring på nuværende tidspunkt.
Niels Uldbjerg oplyser at der for tiden arbejdes på mange fronter i forhold til beslutninger og information til de studerende i forbindelse med afviklingen af efterårssemesteret 2020. Niels ser gerne, at de studerende involveres i disse beslutningsprocesser. Det aftales, at Niels kan sende mails til kommentering til Thomas
Jensen.
Bo Sander spørger, hvornår der kommer information om, hvordan semestrene
kommer til at foregå. Det vides ikke præcist, men studerende vil få information så
hurtigt som overhovedet muligt.
Studievejleder Dorte Lindvald orienterer om, at der arbejdes hårdt på at lave den
bedst mulige studiestart i den nuværende situation. Grundet opblussen af COVID-19 i Aarhus må studiestarten først begynde uge 35 – samme uge som undervisningen starter. Studiestarten kan derfor ikke få samme omfang som sædvanligt, men tutorerne gør det så godt, de overhovedet kan, så de nye studerende forhåbentlig får en god studiestart trods alt.
Per Höllsberg orienterer om, at enkelte studerende tilmelder sig kurser på flere
forskellige studieordninger, hvilket ikke er muligt. For at bestå uddannelsen, skal
man bestå de kurser, der er en del af ens studieordning. Desværre understøtter
studieadministrationssystemet ikke denne regel. Derfor kan studerende, der tilmelder sig kurser på forskellige ordninger, opleve i første omgang at få en besked
om at deres undervisningstilmeldinger er godkendte. To studerende har først kort
inden semesterstart fået at vide, at deres undervisningstilmeldinger til E20 ikke
er mulige. Grundet den sene information har de efter en konkret og individuel
vurdering fået tilbudt at tage kurserne de ønskede, som gæstefagsstuderende på
den ene ordning. Den ene af de to studerende har ønsket dette, den anden ikke.

