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REFERAT

Til stede: Anne Mette Mørcke, Per Höllsberg, Torben Bæk Hansen, Kristian
Stengaard-Pedersen, Mogens Andreasen, Lise Haubjerg Nielsen, Søren Lomholt, Marie Kobel og Agnes Hennebjerg Lunde.
Afbud: Torsten Lauritzen, Nina Bjerre Andersen og Eirild Espeseth.
Fra studieadministrationen: Lene Marie Ehrhorn og Lise Ask Andersen
Fra studievejledningen: Marthe Straarup

1.

2.

3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat
Godkendt med rettelser.
Dispensationssager
Der blev orienteret om sager afgjort siden sidst.
På mødet blev der behandlet otte sager:
En klage blev vurderet med nye oplysninger, som dog ikke gav anledning til at
ændre tidligere afgørelse; ansøger fandtes fortsat ikke studieegnet.
Der blev givet afslag på dispensation til udskydelse af studiestart og afslag på dispensation for tilmeldingskravet i F15, da der ikke er udsigt til bedring af helbredstilstand.
Der blev givet dispensation til afmelding af eksamen V14/15, udsættelse af deltagelseskravet i førsteårsprøven samt dispensation for tilmeldingskravet i F15 pga.
længerevarende sygdom.
Dispensation til yderligere 1 års tidsgrænseforlængelse til beståelse af kandidatuddannelse pga længerevarende udredning og behandling af sygdom, der nu var
i bedring.
Andet modersmål end dansk kunne i den konkrete sag ikke begrunde ekstra tid
til eksamen, da det ville sænke prøvens niveau.
OCD hos en studerende kunne heller ikke begrunde ekstra tid til eksamen, da det
ville sænke prøvens niveau. Der blev endivdere givet afslag på at få annulleret et
tidligere brugt prøveforsøg, men dispensation til fornyet holdsætning (efterføl-
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gende er det dog konstateret, at den studerende har fået godkendt den obligatoriske del af undervisningen, og der gives derfor ikke dispensation til fornyet
holdsætning).
Der blev givet dispensation til ny studiestart til en studerende pga usædvanlige
forhold, samt udsættelse af 1. årsprøvekravene.
Endlig blev der givet afslag på fortrinsret til klinikplads i Aarhus eller i pendlerafstand, da det ikke fandtes dokumenteret, at udstationering ikke var muligt.

4.

Til drøftelse: Medinddragelse af studerende og ph.d. studerende
på Health
Fakultetsledelsen inviterer ph.d.-udvalg og studienævn til at komme med
forslag til, hvordan de kan inddrages mere.
Studienævnet for Medicin melder tilbage, at man ønsker at etablere en fast
tradition med at invitere dekanen hvert ½ år til et studienævnsmøde, fx
april- og oktober-mødet, hvor man kunne drøfte punkter fra studienævnet,
mulige pilotprojekter, økonomi, strategier og visioner.
Studienævnet opfordrer generelt til mere kommunikation mellem fakultetsledelsen og studienævn samt ph.d udvalg, fx i form af regelmæssige møder,
eller symposier. Herunder ønskes inddragelse af institutlederne i forhold til
ph.d stud. og deres undervisningsforpligtelse.

5.

Til drøftelse og godkendelse: 1. semester BA ny ordning
Kursusbeskrivelserne for genetik og mikroskopisk anatomi blev drøftet, herunder om der var overlap til andre kurser. Studienævnet opfordrer til ydereligere koordinering bachelorfagene imellem.
Vedr. eksamenstiden ønsker studienævnet at tage prøve sluttidspunktet op
med Eksamenstilsynet. Studienævnet finder, at den afmålte eksamenstid er
den tid de studerende skal prøves i, - ikke til at rive sider fra hinanden, hvilket de må kunne gøre bagefter.
Kursusbeskrivelserne for genetik og mikroskopisk anatomi blev godkendt.
Endvidere blev overgangsreglerne til ny 2015 BA ordning godkendt.
Det betyder, at studerende, som til sommer 2015 ikke har bestået prøverne
mikro 1 og / eller makro 1 (på 2011 BA ordning), overflyttes til ny ordning.
Studerende, der til vinter 15/16 ikke har bestået mikro 2 og / eller makro 2
(på 2011 BA ordning), overflyttes til ny ordning; enten 1. eller 2. semester afhængigt af, hvad de mangler.
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6.

Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse samt pensumændring i sundhedspsykologi
Faget har revideret kursusbeskrivelsen og har tilføjet en indholdsbeskrivelse.
Der vedlægges endvidere pensumoversigt, hvori de sidste 4 nye artikler - som
er nemmere tilgængelige - erstatter 3 andre tekster, som var sværere. Endelig
en ny tekst (Erikson), som er en udvidelse af pensum, da faget vurder, at der
ikke er nok ’kød’ på den del af pensum, som neuropsykologi-temaet dækker.
Studienævnet drøftede omlægningen af undervisning til lidt flere forelæsinger og lidt færre holdtimer, og godkendte herefter kursusbeskrivelsen samt
pensum.

7.

Til orientering, drøftelse og evt. beslutning: Justering af 6. semester KA
Da der fortsat udestår afklaring i forhold til økonomi, jura og praktisk gennemførelse fra og med sommer 2015 af den på november mødet besluttede
prøveform for akut-kronisk, genoptog studienævnet drøftelserne, herunder
spørgsmålet om deltagelse af en patient til prøverne på baggrund af en henvendelse fra Censorformandskabet (til alle de lægevidenskabelige studienævn
og studieledere).
Studienævnet fandt indledningsvist, at det var en meget kort tilkendegivelse
fra CFM om, at der burde være en patient til stede ved prøver, hvor der eksamineres i kliniske færdigheder, og man vil bede CFM om en uddybning af
begrundelsen herfor.
Kursusleder for akut-kronisk redegjorde nærmere for udfordringerne i ft. den
på sidste møde besluttede prøveform. I teorien er det en god model, men den
bliver dyr og svær at køre i praksis, hvorfor det oprindelige forslag anbefales.
Det blev drøftet, at studieordningen oprindeligt er tænkt sådan, at de studerende lærer de kompetencer, der skal til for at gøre dem til basale klinikere.
Den afsluttende prøve skulle teste den studerendes evne i at fungere som klinisk basislæge. Studienævnet er ikke overbevist om, at det nuværende prøvesystem på kandidatdelen fuldt ud opfylder den vision.
Kursusbeskrivelsen (7. nov. 2014 - udgave) blev godkendt på grund af de ressourcemæssige, logistiske og administrative udfordringer, som kursusleder
kunne opridse. Der bliver herefter én mundtlig eksamen, hvor den studerende efter lodtrækning kommer op i enten almen medicin (20%) og resten
(80%) kommer op på enten geriatrisk, endokrinologisk eller ort.kir. afdeling,
fra og med sommereksamen 2015.
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Studienævnet fastholdt dog, at det ikke er den optimale løsning. Man opfordrer derfor det nye studienævn til at arbejde videre med kandidatdelens prøvesystem i samarbejde med prodekan, kursus- og institutlederne.
Pensumbeskrivelsen, hvor medicinerne er taget ud, og som passer med den
godkendte kursusbeskrivelse, blev godkendt.

8.

Januar mødedato: 19. januar 2015

9.

Til orientering

9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

Referat af møde i Studielederforum 21/10-14.
Notat om startmerit (tidligere tvangsmerit) og hvordan de er afgjort på medicin i E14.
Referat fra møde i MCQ komiteen 24/10-14.
Studieleder har på Professorsammenslutningens møde 19/11-14 drøftet varetagelsen af praktikforløbene for studerende med særlige vanskeligheder,
som fx dårlige danskkundskaber, svær dysleksi, kognitive dysfunktioner,
psykiske sygdomme og angstproblematikker. Der er opmærksomhed på
disse studernede og det aftales med professorerne, at studieleder altid kontaktes ved problemer.
Justering af kursusbeskrivelsen for KA valgfaget Klinisk Epidemiologi godkendt af studieleder efter tovholdernes indstilling. Projektprotokol er rettet
til hjemmeopgave, ligesom der er foretaget sproglige præciseringer.
Studieledertal rapport efterår 2014, Health.

10. Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.
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