AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Studienævnsmøde d. 5. marts 2013

REFERAT

Til stede: Anne Mette Mørcke, Kristian Stengaard-Pedersen, Per Höllsberg,
Mogens Andreasen, Torben Bæk Hansen, Torsten Lauritzen, Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg Nielsen, Sidsel Støy, Kim Nielsen, Søren Lomholt, Agnes
Hennebjerg Lunde
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lene Marie Ehrhorn
Fra studievejledningen: Andreas Ernst

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Karoline Engsig-Karup

2.

3.

Godkendelse af referater fra d. 5. februar
Referat fra konstituerende møde godkendt
Referat fra ordinært studienævnsmøde godkendt med rettelser
Dispensationssager
Der blev på mødet orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde.
På selve mødet blev følgende sager afgjort:
Dispensation til ny studiestart herunder udsættelse af beståelseskravet for 1. årsprøven begrundet i usædvanlige forhold.
Dispensation til ny studiestart herunder udsættelse af deltagelseskravet for 1.
årsprøven begrundet i svær depression.
Afslag på to ansøgninger om yderligere ½ års udsættelse af tidsramme for beståelsen af bacheloruddannelsen, da der ikke fandtes usædvanlige forhold i nogen af
sagerne.
Afslag på fire ansøgninger om at påbegynde dele af eller hele 5. semester før fysiologi på 4. semester er bestået.
Dispensation til 2½ års udsættelse af tidsrammen for at bestå bacheloruddannelsen begrundet i flere sammenfaldende usædvanlige forhold samt langvarig
sygemelding. I samme sag blev der givet afslag på ansøgning om dispensation fra
semesterrækkefølgen.
Ingen meritsager til behandling på dette møde.

4.

Til drøftelse: Udkast til samlet svar fra AU angående studienævnets
afgørelsesvirksomhed
Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har udvalgt fire studienævn på
AU, herunder medicin, som skal give en kort beskrivelse af praksis for behand-
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ling af dispensationssager og kommentere eventuelle administrative udfordringer i forbindelse med sagsbehandlingen. Forslag til et samlet svar fra hele AU er
tidligere rundsendt til studienævnet per mail. Tilsynet er også drøftet på studielederseminaret i Odense.
Studienævnet har følgende ønsker til tilføjelser i det samelede AU-svar:
AU mener ikke, det er problematisk, at studenterrepræsentanterne i et studienævn sidder med ved behandlingen af studentersager, tværtimod kan det ofte
gavne de studerendes sag og styrke deres retsstilling. Desuden er de studerende
i studienævnet underlagt tavshedspligt.
5.

Godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse for kurset Studiestart
Godkendt. Det er et ønske, at Studiekompetencedagen som obligatorisk element
evalueres efter noget tid.

6.

Godkendelse: Revision af pensum på hjerte-lunge-kar
Kirurgibogen (FADL) godkendes som anbefalet lærebog på HLK.

7.

Godkendelse: Kursusbeskrivelse for professionsspor 4
Kursusbeskrivelsen godkendt.

8.

Til orientering: Ændring af pensum- og prøveudvalget for makroskopisk anatomis sammensætning
Efter indstilling fra Institut for Biomedicin er lektor Peter Holm-Nielsen indtrådt
i pensum- og prøveudvalget for makroskopisk anatomi i stedet for professor
Jeppe Prætorius. Desuden blev der informeret kort om udvalgets arbejde indtil
videre.

9.

Til orientering: Referat af statusmøde om valgfag BA

10. Til orientering: Notat vedrørende studienævnets afgørelsesvirksomhed
11. Til orientering: Referat af møde i AU Forum 20/11 2012
12. Eventuelt
Der rykkes igen for pensum på 4. semester KA.
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