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REFERAT

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Der blev spurgt til, hvorfor der ikke var et punkt på dagsordenen vedr.
anatomi og genetik på 2. semester. Punktet er på næste møde d. 5. november.
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2.

Godkendelse af referat fra 3. september
Godkendt med enkelt tilføjelse til punkt 2.

3.

Dispensationssager
Orientering om afgjorte sager siden sidste studienævnsmøde
På mødet blev følgende afgørelser truffet:
Afslag på ansøgning om direkte adgang til reeksamen uden deltagelse i ordinær
eksamen. Præcedens for afslag.
Afslag på forlænget tid til eksamen. Cøliaki skønnes ikke at udgøre et tilstrækkeligt usædvanligt forhold til at udløse ekstra tid.
Afslag på ansøgning om at opdele 2. semester på kandidatuddannelsen, så den
teoretiske prøve tages før klinikdelen. Ingen usædvanlige forhold.
Afslag på ansøgning om dispensation fra semesterrækkefølgen på kandidatuddannelsen. Der er alt for stort et fagligt spring mellem 1. og 4. semester, og progressionskravene kan ikke fraviges på baggrund af den angivne begrundelse.

4.

Sager om merit
Ingen sager til afgørelse på dette møde.

5.

Kort drøftelse af status for internationalisering i form af udenlandske meritter og udenlandske gæstestuderende
På baggrund af en opgørelse af registrerede udenlandske meritter for E12 og F13,
samt en opgørelse over antal gæstestuderende i E12 og F13 diskuterede studienævnet internationalisering på medicin. Mogens Andreasen stillede spørgsmål
ved tallene for meritter for valgfag, da der forhåndsgodkendes 20-30 ansøgninger pr. semester. Er disse tal ikke medtaget i oversigten, og hvad er årsagen til
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dette? Studienævnet stiller generelt spørgsmål ved antallet af studerende, der lyder som alt for få. Der ønskes en uddybning af dette.
Generelt finder studienævnet diskussionen meget interessant, og vil gerne drøfte
det nærmere, især med henblik på at øge tallene. Der ønskes i den forbindelse fra
administrationens side bla. en opgørelse over, hvad det er for nogle meritter, der
gives og hvilke studerende det er, der tager afsted. Studienævnet ønsker på baggrund heraf en nærmere drøftelse af tallene samt en diskussion af, hvordan vi
kan få dette tal gjort højere.
Det bemærkes, at man på medicin ikke er særligt langt fremme, når det kommer
til at gøre det nemt at udsende og modtage studerende – det er svært at finde information om udveksling, både for studerende, der gerne vil ud, og for udenlandske studerende, der ønsker at komme til AU.
Studienævnet ønsker en diskussion med henblik på at fremme udveksling, og vil
i den forbindelse gerne indgå i en drøftelse med Talent. Desuden efterspørges en
generelt stærkere profilering af både AU, men også vores summer schools. Et
forslag hertil kunne være en hjemmeside, hvor oplysninger og informationer
vedr. udveksling er lettere tilgængeligt.
6.

Kort drøftelse af handel med klinikpladser
På baggrund af en henvendelse fra en studerende er studienævnet blevet gjort
bekendt med, at der foregår handel med klinikpladser – bla. foregår handlen via
studmed-mailen, hvilket ikke bifaldes. Efter fordelingen af klinikpladser, kan de
studerende inden for en nærmere angivet frist bytte klinikplads med en medstuderende. Der er dog nogle af disse byttehandler der involvere økonomisk kompensation.
De studerende udtrykker i den forbindelse ønske om en bytteportal, hvor man i
et dertil beregnet forum kan bytte klinikpladser – og altså ikke handle med dem.
Studienævnet bifalder ikke handel med klinikpladser.

7.

Til godkendelse: Valgfag KA, kursusbeskrivelser vedlagt
Præhospitalt modul: Godkendt. Det ønskes tilføjet, at undervisningen i en folkeskoleklasse gøres obligatorisk.
Diagnosis as social practice: Godkendt
Arktisk Medicin: Godkendt med bemærkninger

8.

Til godkendelse: Rettelser til kursusbeskrivelse Hoved-Neuro-Psyk
forår 2014
Hoved-neuro: Studienævnet kommenterer, at der stadig ikke forefindes en sygdomsliste, og rykker kurset for en sådan. Det er utilfredsstillende, at pensum udgøres af så mange bøger, hvilket desuden er meget dyrt for de studerende at anskaffe. Desuden bemærkes det, at netop de mindre fag er særdeles velegnede til
at have pensum defineret i form at sygdomslister.
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Studienævnet ønsker et møde med kursusudvalget for hoved-neuro med henblik
på at komme videre med arbejdet med at få udarbejdet en sygdomsliste.
Godkendt med forbehold.
Psykiatri: Godkendt.
9.

Til orientering: Konference for aftagerpaneler d. 29. november
Emnet for konferencen er prøvesystem og prøveformer. Om formiddagen vil der
være fælles oplæg for alle aftagerpanelerne på tværs af Health, og om eftermiddagen vil der være arbejde i de individuelle aftagerpaneler.

10. Eventuelt
En endelig plan for 12. semester er meget tæt på. Forelæsningsrækkerne er på
plads, og professionssporet er godt på vej. Der vil være tre rotationer for at få alle
de studerende igennem, derfor roterer specialet også.
Opsamling på anatomi: Der er indkommet svar fra hhv. genetik og anatomi, som
dog ikke er umiddelbart forenelige. Studieleder har møde med prodekanen og
Institutleder for Biomedicin for at drøfte problemet og det videre arbejde. Punktet tages op igen på næste studienævnsmøde d. 5. november, hvor studienævnet
træffer en beslutning, der kan sendes i kort høring.
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