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Fra studievejledningen: Lise Langeland og Marthe Straarup

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Manglende bilag til punkt 12 fremsendes til studienævnet.

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Karoline Engsig-Karup

2.

3.

Godkendelse af referat fra 7. maj
Godkendt med rettelser.
Dispensationssager
Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste møde.
På mødet blev følgende afgørelser truffet:
Afslag på ansøgning om dispensation til genindskrivning, da ansøgers muligheder for at gennemføre uddannelsen ikke vurderes at være væsentligt forbedrede
på trods af beståede VUC-kurser.
Dispensation til ½ års udsættelse af beståelseskravet for førsteårsprøven, et 5.
prøveforsøg i genetik, samt fornyet holdsætning i genetik E13. Begrundet i
angstanfald samt sygdom i nærmeste familie.
Afslag på ansøgning om at fortsætte på 3. semesters biokemi med to hængende
fag fra 2. semester.
Afslag på ansøgning om dispensation fra semesterrækkefølgen mellem 3. og 4.
semester KA. Ingen usædvanlige forhold.
Dispensation til yderligere ½ års udsættelse af den 12-årige tidsgrænse begrundet i angst og alvorlig sygdom i nærmeste familie.

4.

Til godkendelse: Læge-patientkommunikation og tidlig klinik - revideret kursusbeskrivelse
Pga. nogle væsentlige problemstillinger, herunder placering af kommunikationskurset og færdighedstræning i efterårssemestret, udmatning af afdelinger samt
manglende fremmøde til forelæsningsdage, har faget indstillet en ny kursusbeskrivelse til godkendelse. Dette indebærer, at introduktion, kommunikationskursus og færdighedstræning afvikles over semesterugerne 17-18. Samtidig indskrænkes praktikken fra tre uger af 4 dage til to uger af 5 dage. Dermed afvikles
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tidlig klinik i semesterugerne 19-20. Reeksamen i mikro, makro og genetik afvikles efter endt praktik.
Kursusbeskrivelsen godkendt.
5.

Til godkendelse: Sundhedspsykologi - revideret kursusbeskrivelse
Kursusbeskrivelsen er vanskelig at forstå. Kursusbeskrivelsen sendes tilbage til
faget med henblik på bedre formulering i form af kortere og klarere sætninger
samt en uddybning af indhold og undervisning.
Ikke godkendt i sin nuværende form.

6. Til godkendelse: Valgfag KA
6.1 Fra laboratorieanalyser til klinisk praksis
Kursusleder bør være opmærksom på, at der skal være en klar progression fra
7. semester til valgfaget, så valgfaget bygger ovenpå det, de studerende allerede
har haft.Det bemærkes også fra studienævnet, at det virker som et rigtig godt
kursus med gode muligheder.
Godkendt med kommentarer til opstart i F2014.
6.2

Valgfaget ”Ortopædkirurgi for Dummies” ønsker at skifte navn til ”Introduktion til ortopædisk kirurgi”.
Godkendt.

6.3

Præcisering af formalia vedr. forhåndsgodkendelse af ikkeuniversitetstilknyttede praktikophold som valgfag KA
•
•

Den studerende skal - før der søges om forhåndsgodkendelse - selv finde en
universitetsansat vejleder med titel af (klinisk) lektor eller derover.
Opholdet skal forhåndsgodkendes, og man anbefales at søge i god tid, da det
er ny praksis på området, og sagsbehandling derfor kan trække ud. Der skal
være truffet aftale med vejleder ved ansøgningstidspunktet, desuden skal
ansøgningen vedlægges en af vejleder udarbejdet plan for forløbet.
Efter endt ophold, skal den studerende udarbejde en rapport. Den afsluttende
rapport skal have et omfang af 5 normalsider á 2.400 tegn inkl. bilag og noter,
ekskl. indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé og tabeller/figurer. Rapporten skal afleveres sammen med den endelige meritansøgning, og det skal fremgå ved underskrift i rapporten, at den er godkendt af vejleder.

7.

Til godkendelse: Familie-samfund pensum
Kursusleder Ulla Breth Knudsen og lærestolsprofessorerne indstiller pensum til
drøftelse og godkendelse.
Det bemærkes, at det fremsendte generelt er godt og velformuleret, sygdomslisterne er dog meget lange.
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Godkendt med bemærkninger.
8.

Til godkendelse: Specialeopgaven kursusbeskrivelse
Der er indføjet en lang række præciseringer af, hvordan specialeopgaven tænkes
gennemført m.h.t. indhold, forudsætninger og undervisningsform.
Godkendt med rettelser.

9.

Til godkendelse: Mødedatoer for E13
Tirsdag d. 20. august kl. 16-18 (dispensationsudvalg – ikke ordinært SN-møde)
Tirsdag d. 3. september kl. 16-18
Tirsdag d. 1. oktober kl. 16-18
Tirsdag d. 5. november kl. 16-18
Tirsdag d. 3. december kl. 16-18
Tirsdag d. 7. januar kl. 16-18
Der nedsættes et dispensationsudvalg til at behandle de sager, der kommer ind i
juli måned, og som skal afsluttes inden studiestart E13.
Dispensationsudvalgsmøde: Tirsdag den 20. august klokken 16-18

10. Til orientering:
Rekrutteringsundersøgelsen – Dit Studievalg 2012, Health tillægget
11. Til orientering:
Høringsvar fra AU om ændring af SU og rammerne for studiegennemførelse
12. Til orientering:
Henvendelse fra Censorformandskabet til ministeriet om OSCE censur samt respons fra Styrelsen som svarer, at OSCE er en ’intern’ prøve.
13. Eventuelt
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