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Studienævnsmøde d. 3. september 2013

REFERAT

Til stede: Anne Mette Mørcke, Torsten Lauritzen, Per Höllsberg, Mogens Andreasen, Torben Bæk Hansen, Kristian Stengaard-Pedersen, Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg Nielsen, Sidsel Støy, Kim Nielsen, Søren Lomholt, Agnes
Hennebjerg Lunde
Desuden til stede: Thomas Juhl Corydon, Lise Lotte Hansen, Peter HolmNielsen, Elisabeth Skriver Knudsen, Thomas G. Jensen, Morten Skovgaard, Ole
Sonne
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup
Fra studievejledningen: Lise Langeland
1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Karoline Engsig -Karup

2.

Drøftelse af genetik kurset på 2. semester og en eventuelt omlægning
til blok-struktur
På studienævnsmødet i maj besluttede man at indlede en drøftelse med genetik
om en eventuel omlægning til et blokkursus. Studienævnet havde derfor inviteret
Lise Lotte Hansen og Thomas Juhl Corydon fra genetik samt Peter Holm-Nielsen
og Elisabeth Skriver Knudsen fra anatomi til at deltage på studienævnsmødet,
for at få diskuteret problemstillingerne.
Thomas Juhl Corydon indledte diskussionen med en præsentation af problematikken set fra genetiks side. Han understreger, at det fremlagte synspunkt repræsenterer hele lærerkollegiet på genetik. På genetik har man set på de seneste undervisningsevalueringer, hvor de studerende evaluerer semesteret som værende
særdeles hårdt. Desuden har underviserene kunnet konstatere stor frustration
blandt de studerende over, at de ikke har tid til at forberede sig ordentligt til genetikundervisningen, da så stor en del af deres tid går med at forberede sig til
anatomi-undervisningen. Desuden er dumpeprocenten steget til næsten det
dobbelte.
Fra anatomis side udtrykker Peter Holm-Nielsen forundring over, at problematikken ikke er blevet diskuteret internt på instituttet før sagen tages op i studienævnet. Fra anatomis side er der et ønske om dialog og om at løse problemet på
institutniveau uden om studienævnet. I forhold til selve forslaget er man fra anatomis side betænkelige. En blokstruktur vil betyde en væsentlig nedgang i antal
timer afsat til neuro + makroanatomi, hvilket ifølge PHN er alt for lidt. Jf. undervisningsevalueringerne af anatomikurserne, så udtrykker de studerende, at
de får et ganske stort udbytte af undervisningen. Elisabeth Skriver Knudsen tilføjer, at en blokning af semesteret vil have betydelig konsekvens for dissektionsforløbene. Begrundelsen er, at teorien skal være på plads inden man kan dissekere.
Man bliver derfor meget presset i forhold til dissektionsfaciliteter, da dissektionen skal presses sammen på kortere tid.
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Studentergruppen i studienævnet argumenterer, at det ikke er et nyt fænomen,
at der er udfordringer på 2. semester. Det er for studentergruppen vigtigt at sikre, at de studerende lærer stoffet uden at de knækker halsen på det. På trods af
overgang til ny studieordning har arbejdsbyrden på 2. semester ikke fundet et
rimeligt niveau, selvom problematikken har været diskuteret over en årrække.
Konklusionen er, at belastningen på 2. semester er for hård, og at semesteret ikke fungerer godt i sin nuværende form. De studerende har for travlt, og det går
ud over deres studieglæde samtidig med at flere studerende knækker halsen ved
belastningen. Fra anatomis side er holdningen, at der kan findes en løsning i
samarbejde med genetik – fra genetiks side mener man ikke, at småjusteringer
kan gøre en forskel, der skal større indgreb til.
Der træffes ikke på mødet en endelig beslutning om en løsningsmodel. Begge
parter opfordres til at komme med et skriftligt udspil til en løsningsmodel, hvorefter studienævnet vil træffe en endelig beslutning på baggrund af en diskussion
af det indsendte.
3.

Godkendelse af referat fra 11. juni
Godkendt

4.

Dispensationssager
Orientering om afgjorte sager siden sidste studienævnsmøde, samt sager afgjort
på møde i dispensationsudvalget d. 20.august 2013.
På mødet blev der truffet følgende afgørelser:
Dispensation til yderligere 1 års udsættelse af den 6-årige tidsgrænse for at bestå
kandidatuddannelsen i medicin. Begrundet i længerevarende kronisk sygdom, og
nu opstart af ny behandling.
Dispensation til 4. prøveforsøg i biokemi begrundet i usædvanlige forhold. I
samme sag blev der givet afslag på at følge 5. semester sideløbende med biokemi.
Dispensation til 4. prøveforsøg i patologi begrundet i usædvanlige forhold i form
af dokumenteret eksamensangst samt igangværende behandling.
Afslag på 1½ års udsættelse af samlede 6-årige tidsfrist for at bestå bacheloruddannelsen i medicin pga. manglende studieegnethed.
Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i fysiologi da der ikke fandtes tilstrækkelige usædvanlige forhold.

5.

Sager om merit
På mødet blev der truffet følgende afgørelser:
Valgfag?
Ophold som sundhedspraktikant ved Den danske ambassade i Tanzania blev
forhåndsgodkendt under forudsætning af, at den studerende finder en vejleder
fra Global Health på mindst lektorniveau og afslutter opholdet med en endelig
rapport á 10 normalsider, der skal godkendes af vejleder. Efterfølgende skal den
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studerende søge endelig merit.
6.

Drøftelse af klinikpladsfordeling og undtagelser fra lodtrækning
På baggrund af de gældende principper for klinikfordeling på kandidatuddannelsen i medicin samt udspillet i den nye SU-reform, hvor bla. elitesportsudøvere
får særlige vilkår på alle landets videregående uddannelser, drøftede studienævnet hvordan man på medicin vil håndtere ikke bare AU Elitesport studerende,
men også studerende i MD-PhD-programmet, andre forskningsaktive studerende, studenterundervisere, studerende i styrende organer, studerende i ledende
positioner i frivillige organisationer, studerende i for eksempel Dream Team,
samt studerende der på højt niveau spiller musik, teater o.lign. i forbindelse med
praktikpladsfordelingerne, da man kunne forvente et pres fra disse grupper, når
SU-reformen implementeres.
Studienævnet ønsker dog at fastholde en streng linje, hvor de gældende principper håndhæves. Desuden ønsker studienævnet en årlig opgørelse over tildelte
klinikpladser på baggrund af ovennævnte principper.
Det indskærpes at pladser tildelt ud fra ovennævnte principper ikke kan byttes
væk. Det samme gælder green cards tildelt studievejledningen og den internationale studievejledning.

7.

Til godkendelse: Kursusbeskrivelse + pensum Abdomen
Godkendt. Studienævnet udtrykker tilfredshed over, at arbejdsbelastningen på
semesteret er øget.

8.

Til godkendelse: Kursusbeskrivelse professionsspor 5
Godkendt

9.

Til godkendelse: Bacheloropgaven, kursusbeskrivelse
Godkendt

10. Til orientering: Studieledertal F13.
11. Til orientering: Rapport om gruppementorordning for medicinstuderende.
12. Til orientering: Pensum Retsmedicin
Skifter fra 2. til 3. udgave af nedenstående bog:
”Retsmedicin” af Jørgen Lange Thomsen, redigeret af Marianne Vestergaard.
Udkommer 8/9-2013.
13. Til orientering: Prof spor 1 kursusbeskrivelse
Introduktion til klinisk forskning samles på én dag under introduktionsperioden
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i stedet for at ligge spredt over semestret, da meget få studerende mødte op.
14. Til orientering: Referat fra kvartalsmøde på medicin
15. Eventuelt
Der efterspørges en kort opdatering på, hvordan det går med planlægningen af
det nye 12. semester.
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