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Mogens Andreasen, Torben Bæk Hansen, Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg 

Nielsen, Sidsel Støy, Kim Nielsen, Søren Lomholt, Agnes Hennebjerg Lunde 

Afbud: Torsten Lauritzen 

 

Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lene Marie Ehrhorn 

Fra studievejledningen: Nis Brix Lauridsen 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse under pkt. 15 - eventuelt 

 

2. Godkendelse af referat fra d. 18. december 2012 

Godkendt med enkelt rettelse 

 

3. Dispensationssager 

Der blev på mødet orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmødet. På 

selve mødet blev 3 sager behandlet: 

 

Der blev givet dispensation til et 4. prøveforsøg i biokemi grundet usædvanlige 

forhold i nærmeste familie. 

Der blev givet afslag på ansøgning om at tage 5. semester før afsluttet 4. seme-

ster. 

Der blev givet afslag på ansøgning om optag på kandidatuddannelsen i medicin 

pga. overskredet tidsgrænse samt manglende danskprøve. 

 

4. Meritsager 

Det blev på mødet besluttet, at der kan gives merit for faget patologi på 6. seme-

ster af bacheloruddannelsen på baggrund af beståede fag Pathogenesis of Hu-

man Disease 1 (CPAT 3201) og Pathogenesis og Human Disease 2 (CPAT 3202) 

på Faculty of Medicine, University of Sydney. 

Begge fag skal bestås, for at der kan gives merit for patologi. 

 

5. Diskussionstema: Opfølgning på Konferencedag om Kvote 2 (30 min) 

Den 22. oktober blev der afholdt et seminar om optagelsesprøver og kvote 2. 

Prodekan Berit Eika har skrevet sine overvejelser ned efter seminaret, og med af-

sæt heri drøftede studienævnet, hvorvidt man ønsker at arbejde med en justering 

af optagelseskriterierne på medicin. 

På SDU anvendes i dag optagelsesprøver i stor målestok. Dette kan mærkes på 

frafaldet blandt de studerende, der er faldet statistisk signifikant. Dette medfører 
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igen store besparelser, hvilket kan retfærdiggøre afholdelsen af optagelsesprø-

verne, der er meget omkostningstunge. For at man på medicin vil overveje indfø-

relsen af optagelsesprøver, kræver det dog at der er en anden gevinst udover 

mindsket frafald, hvilket sammenlignet med andre uddannelser i forvejen er re-

lativt lavt.  

På medicin ønsker man udover at mindske frafaldet desuden at målrette optaget 

og få uddannelsen gjort attraktiv for nogle andre grupper studerende end dem 

man optager i dag. Der mangler dog viden på dette område om, hvorledes man 

kan målrette optaget mod disse studerende. 

Studienævnet ønsker at kunne rekruttere en mere blandet skare af studerende til 

medicinstudiet, og dette problem kan optagelsesprøverne ikke løse, som det ser 

ud i øjeblikket. I stedet ønsker man at få udarbejdet en rekrutteringsstrategi med 

henblik på at få fat i den rigtige gruppe studerende. Det fordrer, at man define-

rer, hvilket resultat man ønsker, og så designer optagelsesproceduren ud fra det-

te. Det er vigtigt, at der er etableret et ordentligt fundament, før der ændres på 

optaget. Man bør i den forbindelse lade sig inspirere af erfaringer fra andre uni-

versiteter, også i udlandet med det formål at få defineret hvad der virker, og hvad 

der ikke virker. 

 

6. Godkendelse: Pensum i Mikroskopisk Anatomi 2 

Pensum godkendt: 

”Genesers Histologi”, A. Brüel, E.I. Christensen, J. Tranum-Jensen, K. Qvortrup 

og F. Geneser. 1. udg. (1. oplag (2012) eller nyere), Munksgaard 2012 

 

7. Godkendelse: Reeksamen i farmakologi og patologi 

Reeksamen i fagene farmakologi og patologi afholdes fremover i august måned, 

hvad angår sommerterminen. Reeksamen forsøges placeret så tidligt i august 

som muligt.  

Desuden ændres reeksamensformen i farmakologi fra en skriftlig eksamen til en 

mundtlig eksamen. En mundtlig reeksamen vil betyde, at karaktererne er inde 

samme dag, og kandidatoptaget vil således følge tidsplanen. Ved mange omgæn-

gere vil reeksamen dog blive afholdt som en skriftlig eksamen. 

 

8. Justering af kursusbeskrivelsen for professionsspor 2  

Foreslåede justeringer af og præciseringer i kursusbeskrivelsen for professions-

spor 2 godkendes, herunder præcisering og tilføjelse af læringsmål, justering af 

undervisning samt tilføjelse af obligatorisk deltagelse under supervisionsgange-

ne.  

 

9. Indstilling fra biokemi vedr. ændring i eksamen 

Fagets anmodning om at ændre indholdet af eksamen fra en essayopgave samt 5 

kortsvarsopgaver til 8 kortsvarsopgaver blev godkendt. Begrundelsen var at man 

på den måde kan eksaminere mere bredt. 
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10. Meritter ved overflytning mellem gammelt 9. semester og nyt 10. se-

mester 

Ved overflytningen af studerende fra gammel kandidatstudieordning til ny 2011-

ordning har studienævnet besluttet at give omfangsmeritter. Alternativet til om-

fangsmeritter var at give 1-1 meritter, hvor de studerende ville kunne få merit for 

beståede elementer på gammel ordning, der går igen på ny ordning. Dog kan 

man ikke få merit for de beståede elementer på gammel ordning, der ikke går 

igen på ny ordning, og tilsvarende skal man bestå de elementer på ny ordning, 

som man ikke kan få merit for på baggrund af beståede elementer fra gammel 

ordning. Hvis denne løsning var blevet valgt, ville det have betydet en markant 

øget arbejdsbelastning for de studerende samt næsten uundgåeligt en studiefor-

sinkelse for alle overflyttede studerende.  

Nogle studerende der er blevet overflyttet fra gammelt 9. semester til nyt 10. se-

mester har udtrykt utilfredshed med at skulle tage elementer igen, som man alle-

rede har taget, og der er blevet stillet spørgsmål ved, om man i stedet kunne 

overflyttes til et andet semester. Dette ville imidlertid betyde, at disse studerende 

hverken ville få psykiatri eller hoved-neuro.  

Der ses i stedet på, om man kan finde en løsning, hvor de, som har været oppe i 

faget tidligere, ikke kan komme til eksamen i det samme igen, og at de dermed er 

garanteret at komme til eksamen i neuro. 

 

11. Problematik om karakterbevis ved overflytning  

Studerende der overflyttes fra gammel til ny ordning har problemer med at kun-

ne dokumentere, hvilker elementer de har bestået på gammel ordning, samt de-

res opnåede resultater i disse kurser. Resultater bestået på gammel ordning vil 

ikke komme til at fremgå på det endelige bevis, men en udskrift af allerede be-

ståede resultater kan udskrives fra de studerendes selvbetjening under menu-

punktet ”Udskrifter”. Her kan bestilles en udskrift over alle beståede resultater 

inklusive resultater på gammel ordning. Såfremt man har brug for et stempel og 

en underskrift, er den studerende velkommen til at henvende sig i studieadmini-

strationen. 

 

12. Tilmelding til studienævnsseminar i Odense 25-26. februar 

  

13. Til orientering: Referat fra opsamlingsdag for professionsspor 1 og 2. 

 

14. Til orientering: Anbefaling til studerende på 1-3- semester vedr. om-

prøve 

 

15. Eventuelt 

Studienævnet har endnu ikke godkendt pensum for hoved-neuro-psyk-

semesteret, der allerede kører.  


