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Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Anders Nøhr, Thomas Jensen, Peter Alexander 
Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, 
Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Hanne Bjerregaard Møller, 
Per Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald (studievejleder), Lise Ask Andersen (referent), Vik-
tor Thomsen (sagsbehandler), Daniel Slater (sagsbehandler) 
Gæster pkt. 7: Anne Mette Mørcke, Centerleder Centre for Higher Education Re-
search and Development (CED), Tina Bering Keiding, Funktionschef CED 
 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra 23.02.2021 (16.00 – 16.05) 

Bilag 2.1. Udkast til referat fra studienævnsmøde 23.02.2021 
 

3. Dispensationssager (16.05 – 16.50) 
3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  
 
3.2. Behandling af dispensationssager 
3 sager til behandling 
 
Bilag 3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager 
Bilag 3.2. Sag 1  
Bilag 3.3. Sag 2 
Bilag 3.4. Sag 3 

 
4. Godkendelse: Plan b for eksamener S21 (16.50 – 17.10) 

Universitetsledelsen har besluttet at eksamener foråret og sommeren 2021 som 
udgangspunkt omlægges til online eksamener uden fysisk fremmøde – det gælder 
både ordinære og reeksamener. Prøver med en praktisk/klinisk element kan øn-
skes afholdt med fysisk fremmøde. Dekanatet træffer endelig afgørelse på bag-
grund af indstillinger fra studienævnet. Læs nærmere om rammerne for evt. om-
lægning af eksamen ved sommerterminen 2021 i bilag 4.1.  
 
I bilag 4.2. og 4.3. ses indstillinger til online eksamener fra kursusansvarlige på 
hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen. De gule rækker angiver nye kurser, der 
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ikke tidligere har fået godkendt en omlagt eksamensform samt kurser, der har øn-
sket justeringer i forhold til tidligere godkendte online eksamener (ændringsøn-
sker er markeret med rødt). Studienævnet kan dermed hovedsageligt koncentrere 
sig om kurserne i de gule rækker.    
Kan studienævnet godkende indstillingerne fra kursusansvarlige? 
 
Bilag 4.1. Rammerne for evt. omlægning af eksamen ved sommerterminen 2021 
Bilag 4.2. Omlagte eksamener BA medicin S21 – indstilling 
Bilag 4.3. Omlagte eksamener KA medicin S21 - indstilling 

 
5. Godkendelse: Ændring af eksamen på Retsmedicin fra E21 (17.10 – 

17.15) 
Restmedicin kører første gang efteråret 2021. Kurset er godkendt med gradueret 
eksamen. Faget ønsker eksamen ændret til bestået/ikke-bestået. Desuden ønskes 
justeringer i beskrivelsen af undervisningsformen.  
 
OBS Kursusansvarlige angiver desuden at eksamen ønskes ændret til ’Ingen hjæl-
pemidler’. Denne kategori er ikke mulig. Mulige kategorier er ’alle’ eller ’anviste’. 
’Anviste’ hjælpemidler ved denne eksamen, er kun brug af programmer i office-
pakken samt papir og blyant. Kursusansvarlige er gjort opmærksom på dette.  
 
Bilag 5.1. Mail fra kursusansvarlig Lene Warner Boel 
Bilag 5.2. Kursusbeskrivelse med angivelse af ønskede ændringer 

 
6. Behandling af undervisningsevalueringer E20 (17.15 – 17.55) 

Studienævnet har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannel-
serne, og derfor foretager studienævnet to gange årligt en gennemgang af under-
visningsevalueringerne fra det seneste semester. Som minimum skal studienæv-
net behandle de kurser, der har farven rød i indikator 1 spørgsmålet Jeg vurderer 
det samlede udbytte af undervisningen som og som dermed er vurderet til at give 
et utilfredsstillende samlet udbytte.  
 
Drøftelse 
De studerende i studienævnet forbereder evalueringen af hvert semester på bag-
grund af bilagsmaterialet med henblik på at identificere, om der er problemer/be-
kymringspunkter, og om der bør anbefales konkrete foranstaltninger fremadret-
tet. Nævnet drøfter evalueringerne og eventuelle anbefalinger fremadrettet på 
baggrund af de studerendes oplæg.  
Når nævnet ikke at færdigbehandle evalueringerne, fortsættes behandlingen på 
studienævnsmødet i april.  

 
Bilag 6.1. Indikatoroverblik BA  
Bilag 6.2. Evalueringsrapporter BA 
Bilag 6.3. Kommentarer til evalueringsrapporter BA 
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Bilag 6.4. Indikatoroverblik KA 
Bilag 6.5. Evalueringsrapporter KA 
Bilag 6.6. Kommentarer til evalueringsrapporter BA 
Bilag 6.7. Resultater af undervisningsevalueringer på studienævnsniveau 
Bilag 6.8. Fakultetsledelsens procedure for kursusevaluering (2019) 
 

7. Eventuelt (17.55 – 18.00) 
 
8. Besøg fra Centre for Higher Education Research and Development 

(CED) (18.00 – 19.00) 
Studienævnet har inviteret og får besøg af Anne Mette Mørcke (Centerleder) og 
Tina Bering Keiding (Funktionschef) fra CED, Aarhus Universitet. CED er det nye 
universitetspædagogiske center ved Aarhus Universitet. Tidligere havde hvert fa-
kultet deres eget pædagogiske center. På Health Center for Sundhedsvidenskabe-
lige uddannelser (CESU).  Besøget har to formål:  
 
8.1. Intro til CED (ca. 15 min) 

Hvem er CED?  Hvilke ydelser leveres og hvordan kan studienævnet 
evt. bruge CED? Hvordan adskiller CED sig fra CESU? 

 
8.2. Input til evaluering af nye studieordninger (ca. 45 min.) 

Studienævnet arbejder pt. med, hvordan de skal evaluere de nye stu-
dieordninger. Herunder særligt hvilke mindre evaluereringer, de vil 
og kan lave de kommende semestre. Nævnet vil gerne have input til, 
hvordan de bedst kommer videre med arbejdet. Læs uddybning i bilag 
8.1.  

 
Bilag 8. 1. Evaluering af nye studieordninger på medicin 
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