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REFERAT

Til stede: Anne Mette Mørcke, Per Höllsberg, Torben Bæk Hansen, Mogens
Andreasen, Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg Nielsen, Søren Lomholt, Marie Kobel og Agnes Hennebjerg Lunde.
Afbud: Torsten Lauritzen, Kristian Stengaard-Pedersen og Eirild Espeseth.
Fra studieadministrationen deltog: Lene Marie Ehrhorn og Anette Glintborg
Rasmussen
Fra studievejledningen: Lise Larsen og Julie Hvidt
1.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Drøftelse med gæster: Særlige tiltag i studievejledningen i lyset af
fremdriftsreformen.
Lisette Prins blev budt velkommen.
Lisette fortalte om studievejledningens opgaver og de bruger en del tid på at informere på hjemmesiden om fremdriftsreformen og dens konsekvenser. De har
endvidere talt med alle studenterforeninger på HE, samt informeret studerende
på de relevante semestre og hørt deres bekymringer.
Der pågår især overvejelser vedr. håndtering af ”de skæve studerende” i samarbejde med studieleder og institutledere; det tyder heldigvis på, at der ikke bliver
så mange studerende, der er ”skævt” forsinkede i forhold til et 30 ECTS semester.
På 1. semester BA (der nu er omfattet af fremdriftsreformen), har man iværksat
særlig forsinkelsesvejledning i form af et brev med tilbud om ekstra hjælp til
dem, der har dumpet de to forsøg i medicinsk filosofi og videnskabsteori her i
E14. Studievejledningen vil gøre det samme til vinter og derefter gøre status på
erfaringerne.
Der blev nævnt, at man kunne tale med foreningerne på HE, om det er tid til et
kulturskifte; idet nogle studerende bruger rigtig meget tid på disse aktiviteter.
Der bør ske en forventningsafstemning allerede ved studiestart.

3.

Godkendelse af referat
Godkendt med rettelser.

4.

Dispensationssager
Der blev orienteret om sager afgjort siden sidst.
På mødet blev der behandlet tre sager:
En klage blev vurderet med nye oplysninger, som dog ikke gav anledning til at
ændre tidligere afgørelse; ansøger fandtes ikke studieegnet.
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Der blev givet afslag på dispensation til ny studiestart og tidsgrænseforlængelse
på 1. årsprøve, da ansøger ikke fandtes studieegnet.
Der blev givet dispensation til et 4. prøveforsøg i medicinsk filosofi og videnskabsteori.
5.

Til justering og beslutning: Grænseværdier for indikatorer for kvalitetspolitikken.
Studienævnene har som opgave i efteråret at fastsætte grænseværdier for en
række af AU fastlagte indikatorer for forskellige målsætninger i AU’s kvalitetspolitik, og man fortsatte drøftelserne fra oktobermødet.
Det blev påpeget, at medicin har ”et problem” i forhold til brug af mange D-VIP,
da det i tallene signalerer dårlig forskningsdækning. Studienævnet finder ikke, at
brug af mange kliniske lektorer (læger) medfører lav kvalitet i undervisningen,
tværtimod er det udtryk for uddannelsens professionsforståelse og fokus på
praktik; og det vil være urealistisk at fuldtidsansætte disse læger. Man ønsker
derfor ikke en høj grænseværdi for VIP/D-VIP ratioen på medicin. Man drøftede
også grænseværdierne for frafald på medicin og ønsker, at de sættes lavt.
Det af studieleder og AU Studieadministration udarbejdede forslag til de konkrete grænseværdier for medicin blev godkendt.

6.

Til drøftelse: Undervisningsevaluering.
På grundlag af evalueringsrapporten for medicin forår 2014 og kursusledernes kommentarer til evalueringsresultaterne blev punktet drøftet. Studienævnet fandt, at det generelt ser godt ud, og der er taget fat i de rejste problemer.
Til IBM vil studienævnet gerne opfordre til en drøftelse af to forhold: Vedr.
makroskopisk anatomi bemærker man, at mange studerende udtrykker lille
udbytte af forelæsningerne, og kun 3 procent vurderer dissektionsvejledningen som god.
På IFS vil man opfordre faget epi/bio til at overveje en anden lærebog (end
Medical Statistics, da den ikke bruges af ret mange, og dem, der bruger den
vurderer den dårlig).
På kandidatdelen vil studienævnet gerne udtrykke støtte til Kristjar Skajaa og
kursusleders arbejde med en god koordination af undervisningen. Studienævnet er også optaget af videreudvikling af professionssporene og ønsker at
drøfte dette med LBK og eventuelt KS. Studienævnet bemærkede, at kommunikation til de studerende vedr. aflyst / ændret undervisning fungerer for
dårligt, og studienævnet forventer at en mere konsekvent brug af Blackboard
afhjælper dette.

7.

Til godkendelse: Afvikling af anatomispotprøven på papir (5 min)
Grundet forsat arbejde med renovering af anatomis undervisningsfløj vil
man gerne afvikle spotprøven på papir igen ved vintereksamen også. Kursus-
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leder Peter Holm-Nielsen har drøftet spørgsmålet med de studerende på semestret og de har udtrykt tilfredshed med løsningsforslaget.
Studienævnet godkendte, at både makro 1 og makro 2 prøverne afvikles på
papir ved vintereksamen 2014/15.
8.

Til drøftelse og beslutning: Justering af 6. semester KA
Den til mødet fremsendte kursusbeskrivelse, hvor man til eksamen enten
kommer op i almen medicin eller i et af sygehus-specialerne (geriatri, ortopædkirurgi eller medicinsk endokrinologi), var kort før mødet blevet suppleret med tilkendegivelse fra almen medicin om, at de nu var indstillede på at
tage alle studerende op på almen medicin fra sommereksamen 2015, hvis
almen medicin kunne trække sig fra det ressursekrævende arbejde med at
udarbejde MCQ opgaver på 1. – 5. semester.

Kursusleder TBH bemærkede, at forslaget med, at alle studerende skulle til
en prøve på både almen medicin og en sygehusafdeling ville kræve mange eksamensdage, og det er logistisk en meget stor udfordring at skaffe et så stort
antal egnede og villige patienter til alle dagene. Studienævnet drøftede udfordringerne og dilemmaerne og nåede herunder frem til, at man kan acceptere, at prøven afvikles uden tilstedeværelse af en patient. Selve journalskrivningen bør kunne beståes i logbogen, og der kan desuden være en stor kvalitetssikring ved modelcases (i stedet for ”rigtige patienter”).
Det blev herefter besluttet, at der skal udarbejdes et forslag, hvor alle studerende skal op på både almen medicin og på en sygehusafdeling, dvs der bliver
to mundtlige udprøvninger ( i stedet for nu én). Fordelingsnøgle, prøvens varighed, samt pensum besluttes på studienævnets decembermøde.
9. Til orientering:
9.1 Studieleder Anne Mette Mørcke ophører i funktionen og genopstiller ikke til
Studienævnet.
9.2 Opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen:
9.2.1 Studienævnets forslag til fakultetsledelsen som besluttet på oktobermødet.
9.2.2 Opdeling af svar på BA og KA, som ønsket af studienævnet på oktobermødet. Der er ikke umiddelbart de store forskelle mellem BA og KA, dog falder
den rapporterede kontakt til underviserne markant fra 6,1 på BA til 5,2 på
KA (på en 10 punkts skala), hvilket er bemærkelsesværdigt givet den formodede tætte kontakt til klinikerne på KA.
9.3 En let sproglig revision af kursusbeskrivelse Abdomen for F15 er godkendt af
studieleder og vedhæftes.
10. Eventuelt
Intet.
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