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Konstituerende studienævnsmøde den: 17. januar 2012 
Studienævnet for Medicin pr. 1. feb. 2012 
 
Til stede: Anne Mette Mørcke, Torsten Lauritzen, Mogens Andreasen, Per 
Höllsberg, Torben Bæk Hansen, Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg Nielsen 
Kim Nielsen, Henrik Hansen, David Reiss Axelsen og Sidsel Støy. 
 
Afbud: Kristian Stengaard-Pedersen 
 
 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt med tilføjelse af et punkt 6 om udpegning af studieleder, så denne 
følger den nye 3-årige periode for valg af vip. 

 
2. Orientering fra studieleder vedr. studieordninger og uddan-

nelsens aktuelle fokuspunkter 
 
Studieleder orienterede kort om den igangværende udrulning af den nye ba-
chelor- og den nye kandidat studieordning, herunder interimordningen. Stu-
dieleder vil orientere de fire nye medlemmer mere indgående herom. 
 
Fokus er særligt klinikken og de nye ting, der skal iværksættes i forbindelse 
med reformen. 
 
3. Valg af formand 
 
Anne Mette Mørcke blev valgt 
 
4. Valg af stedfortræder for formand 
 
Torsten Lauritzen blev valgt. 
 
5. Valg af næstformand blandt de studerende  
 
Nina Bjerre Andersen blev valgt. 
 
6. Udpegning af studieleder 
 
Anne Mette Mørcke blev valgt. 
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7. Datoer for forårets møder 
 
Man enedes om en fast ugedag, tirsdage kl. 16-18 og fastsatte følgende datoer: 
  
14. februar 2012 
13. marts 2012 
17. april 2012 
8. maj 2012 
19. juni 2012 
 
8. Kort gennemgang af forretningsordnen 
 
Der blev orienteret om forretningsordnens væsentligste bestemmelser, 
herunder bl.a. tavshedspligt, habilitet og mødepligt samt nævnets beslut-
ningsdygtighed. 
 
Vedr. udsendelse af dagsorden blev det besluttet, at der fremover udsendes 
både elektronisk og med post. 
 
 
Studienævnsformand Anne Mette Mørcke 
Fuldmægtig Lene Marie Ehrhorn 
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