AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Studienævnsmøde d. 18. december 2012

REFERAT

Til stede: Anne Mette Mørcke, Kristian Stengaard-Pedersen, Per Höllsberg,
Mogens Andreasen, Torben Bæk Hansen, Torsten Lauritzen, Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg Nielsen, David Reiss Axelsen, Sidsel Støy, Kim Nielsen og
Henrik Hansen
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lene Marie Ehrhorn
Fra studievejledningen: Sansuthan Paramanathan

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Karoline Engsig-Karup

2.

Kursusleder Henning Mølgaard om hjerte-lunge-kar semestret på
kandidatuddannelsen
På baggrund af en henvendelse fra de studerende om arbejdsbelastningen på 3.
semester KA, er Henning Mølgaard inviteret til at drøfte problemstillingen med
studienævnet med henblik på at finde både kortsigtede og langsigtede løsningsmuligheder. Studienævn og kursusleder diskuterede blandt andet placeringen af
valgfaget, den fælles onsdagsundervisning i Aarhus, og forskellen mellem abdomen- og hjerte-lunge-kar-kurset.
På baggrund af en kort gennemgang af semesterstrukturen, giver kursusleder
udtryk for, at han kunne ønske valgfaget flyttet til et andet semester. Dette er dog
ikke en løsning på kort sigt, da en sådan ændring kræver en ny studieordning. I
stedet diskuteres det, om man i stedet kunne flytte valgfaget til en anden periode? Valgfaget overvejes lagt som blokkursus efter afviklingen af eksamen. Dette
vil dog indebære en ny rotation, da valgfaget som det er nu indgår i rotationsplanen. Der spørges desuden til, om det kunne vær en mulighed at lave en kombineret klinik, så den studerende får mulighed for både et medicinsk og et kirurgisk
ophold.
De studerende argumenterer for, at undervisning lægges fredag eller mandag i
forlængelse af weekenden, i stedet for som pt. om onsdagen. Det vil lette tilværelsen for de studerende, der er udstationeret eller pendler, da de i så fald ikke
skal tilbage til Aarhus hver onsdag for at modtage undervisning. Samtidig understreger kursusleder, at det er tilladt at læse i klinikken. Der opfordres sågar til, at
man går fra for at læse, hvis man har haft en spændende patient. De studerende
er dog ikke vant til at læse på denne måde, og dette kan være et spørgsmål om
tilvænning.

Health
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Tlf.: 87150000
Fax: 86128316
E-mail: sun@au.dk
http://health.au.dk/

Uddannelsesrådgiver
Dato: 28. januar 2013
Ref: kek

Side 1/4

AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Der har samtidig været en del kritik fra studerende på 2. semester KA, over at
arbejdsbelastningen på Abdomen-semesteret er for lille, og at man har uhensigtsmæssigt lang tid til at læse. Der stilles derfor spørgsmål ved, om det reelt er
3. semester, der er for hårdt belastet, eller om det i højere grad er 2. semester,
der endnu ikke er oppe i niveau? Til orientering vil der efter eksamens afslutning
blive kigget på niveauet på 2. semester i samarbejde med kursusleder Anders
Bonde. Når niveauet på 2. semester justeres op, opleves der måske ikke så stor
forskel i arbejdsbelastning semestrene imellem.
Der foreligger snart evaluering fra det første hold studerende på 3. semester, og
man enes om, at vi bør afvente denne før større tiltag sættes i værk. Kursusleder
og studieleder vil sammen med kursusudvalget komme forslag til forbedringer,
herunder vil man kigge på både de kliniske rotationer og den teoretiske undervisning.
3.

Godkendelse af referat fra 20. november
Godkendt med rettelser

4.

Dispensationssager
På mødet blev følgende besluttet:
Dispensation til fornyet studiestart E13 begrundet i langvarig depression.
Afslag på fornyet holdsætning samt ½ års udsættelse af deltagelseskrav for 1.
årsprøven, da der ikke fandtes usædvanlige forhold.
Dispensation til genindskrivning på medicinstudiet samt et 4. forsøg i Biokemi
begrundet i usædvanlige forhold.

5.

Sager om merit
Ingen sager til behandling

6.

Undervisningsevaluering medicin forår 2012
Evalueringsrapporten samt tilbagemeldinger fra institutledere diskuteres med
henblik på at identificere eventuelle bekymringsområder til opfølgning. Man bad
denne gang om kommentarer til evalueringerne fra institutlederne, men må konstatere, at disse ikke var brugbare i studienævnets arbejde med evalueringerne.
Studienævnet anfører, at for at evalueringerne skal kunne anvendes til en opfølgning på/forbedring af kurserne, er det vigtigt, at de kommenteres på kursusniveau. Fremadrettet bør evalueringen derfor kommenteres direkte af den enkelte kursusleder. Institutlederne er fortsat meget velkomne til at indsende deres
mere generelle kommentarer til studienævnet efter behov. Der skal derfor udarbejdes et notat om evalueringens metodik samt et evaluerings-årshjul, der sendes ud til alle kursusansvarlige, til hjælp ved kommenteringen på evalueringerne. Kommentarerne fra kursuslederne trykkes efterfølgende sammen med rapporten med rådata.
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Formen på evalueringsrapporten kritiseres af studienævnet såvel som institutledere. Der er dog i øjeblikket nedsat et udvalg på AU niveau, som ventes at afgive
en anbefaling i løbet af foråret om undervisningsevaluering. Udvalgets rapport
afventes inden der sættes yderligere i gang på medicin.
Kommentarer til selve evalueringen:
BA:
(1+2. sem.) 2. semester BA er et presset semester. Der er taget hul på udfordringerne med godkendelsen af notatet om antallet af undervisningstimer og det
nedsatte pensum-prøveudvalg i makroskopisk anatomi.
(3+4. sem) 3. sem. Biokemi er rigtig godt evalueret. Dog er der hård kritik af
nogle af holdunderviserne. Det bemærkes, at det grønne hæfte stadig anvendes
trods gentagen kritik fra de studerende. Kursusleder på biokemi opfordres til at
kigge på holdtimerne og hæftet igen.
(5+6. sem.) 6. semester interim er evalueret som alt for hårdt, men det har kørt
sidste gang E12 og der gøres derfor ikke yderligere.
KA:
(1+2. sem.) Inflammation: De studerende er generelt tilfredse. Abdomen: Der er
kritik af de meget lange forelæsningsdage. Introugerne er overflødige og det, der
gennemgås, gentages senere i kurset, så mange studerende vurderer, at tiden
kunne bruges bedre. Kursusleder på abdomen opfordres til at justere forelæsningsdagene og introduktionen.
(3+4. sem.) ØNH: De studerende er meget glade for det, ønsker flere kliniktimer.
Alm. + Soc. med: De studerende er rigtig godt tilfredse, dog mangler der sammenhæng mellem almen medicin og klinisk socialmedicin.
(5+6. sem.) Gynobs: For stort pensum, for lidt tid. Gammel lærebog i obstetrik!
Der skulle dog komme ny bog forår 13.
7.

Notat om afvikling af MCQ abdomen F12
MCQ abdomen blev sommeren 2012 desværre afviklet med betydelige problemer, der betød at de studerende fik deres karakter ændret (op) tre gange grundet
fejl i sættet. Ingen fik sænket deres karakter.
Studienævnet bemærker, at adskillige fejl i forbindelse med afvikling af eksamen
er stærkt kritisable. Der er efter eksamen i sommer præciseret og etableret en
række administrative procedurer med henblik på at undgå en lignende situation i
fremtiden.

8.

Nyt pensum for abdomen kurset
Kursusleder og lærestolsprofessorerne på abdomenkurset indstiller udvalgte kapitler fra den nye lærebog i kirurgi ’Kirurgi’ (FADL, 2012) og et kompendium i
sundhedspsykologi. Der er nedjusteret i kapitlerne i Basisbogen, ingen ændrin-
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ger i onkologi. Dette godkendes af studienævnet.
Man foreslår desuden kurset at lave en pensumbeskrivelse med læsevejledning
og sygdoms- og symptomliste som på HLK og Inflammation.
9.

Implementering af undervisningsomlægning
Studienævnet ønsker, at undervisningsomlægningen med henblik på at beskære
antallet af konfrontationstimer træder i kraft hurtigst muligt, dvs. fra efteråret
2013. Dette er dog afhængigt af, hvad der er realistisk muligt at gennemføre for
anatomerne, der påvirkes mest af notatet. Hvis det skal kunne træde i kraft fra
efteråret 2013, skal kursusbeskrivelsen ligge klar til godkendelse i studienævnet
ultimo marts/primo april. Hvis ovennævnte ikke kan gennemføres, træder undervisningsomlægningen i kraft i foråret 2014. Dette afklares i studieadministrationen og aftales direkte med Institut for Biomedicin.

10. Til orientering
Udkast til AU strategi 2013-2020. Der var høringsfrist 5. december.
11. Til orientering
Notat: ”Hvad er en studieordning”?
12. Til orientering
I april godkendte SN til Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, 5. semester:
”Medical Microbiology”, 6. edition, Murray et al. Mosby, Elsevier, 2009. Der er
nu kommet en 7. udgave af samme bog, som derfor benyttes fra F13.
13. Eventuelt
De studerende på 2. semester af kandidatuddannelsen har skrevet en henvendelse til de studerende i studienævnet. De studerende går i første omgang selv videre med henvendelsen til kursusleder på Abdomen, Anders Bonde.
Farmakologi kunne være interessant som valgfag igen.
Mødedatoer i 2013:
5. februar (inkl. konstituering)
5. marts
2. april
7. maj
11. juni
Alle dage er tirsdage fra 16-18. Der indstilles til, at tidspunkterne overholdes.
Studieleder Anne Mette Mørcke
Uddannelsesrådgiver Karoline Engsig-Karup
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