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REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt med rettelser 

 

3. Dispensationssager 

Orientering om sager afgjort siden sidst 

 

På mødet blev følgende sager afgjort: 

Dispensation til 4. prøveforsøg mikro 1, begrundet i usædvanlige forhold. 

Dispensation til 4. prøveforsøg makro 1, begrundet i usædvanlige forhold, samti-

dig afslag på ½ års udsættelse af beståelsesfristen. 

Afslag på ansøgning om ny holdsætning på 2. semester samt udsættelse af delta-

gelseskrav. Ingen nye forhold, der kan lægges til grund for en dispensation. 

Dispensation til ½ års udsættelse af deltagelseskravet i førsteårsprøven pga. 

usædvanlige forhold. 

Dispensation til ½ års udsættelse af beståelsesfristen for førsteårsprøven be-

grundet i usædvanlige forhold. 

Afslag på ansøgning om 5. prøveforsøg i fysiologi. Ingen usædvanlige forhold. 

 

4. Meritsager 

Ingen sager til behandling 

5. Fremdriftsreform på bachelordelen 

Studienævnet forsætter sine drøftelser fra sidste studienævnsmøde og konklude-

rer nedenstående:  
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Prøveafvikling/reeksamen:  

For at give forsinkede studerende mulighed for at ”indhente” et hængende fag i 

deres 3. prøveforsøg må reeksamener i sommerterminen fremover som ud-

gangspunkt placeres i august måned. Besked om resultat for ordinær eksamen 

skal som hidtil falde tidligst muligt, og helst inden 1. juli, så de studerende i god 

tid ved, om de skal til reeksamen og dermed kan udnytte den lange sommerferie 

til at få læst op. Studienævnet drøftede også fordele og ulemper ved at flytte re-

eksamen i vinterterminen ind i februar, men man vurderer, at det vil give for 

mange negative konsekvenser for den studerendes mulighed for at komme godt i 

gang med det efterfølgende kursus.  Vedr. reeksamen i vinterterminen skal reek-

samen derfor som hidtil være afholdt senest i semesteruge 21.  

Desuden ændres nugældende regler, så der fremover er direkte adgang til reek-

samen ved 3. prøveforsøg. Man kan derfor vejlede studerende til at lade et kur-

sus dumpet for 2. gang ”hænge” til reeksamen ved den efterfølgende eksamens-

termin.  

Der må fremover forventes et større antal studerende til reeksamen, som også 

forventes at få større betydning for fremdriften. Reeksamensformen skal på alle 

kurser være den samme som ved ordinær eksamen for at sikre pålidelighed og 

validitet.  

Der rettes henvendelse til institutterne og studievejledningen om ovenstående. 

 

Orlov:  

De studerende i studienævnet har rettet henvendelse til prodekanen og har både 

snakket om konkrete tiltag i forhold til reformen, samt hvad man ideologisk set 

bør mene om denne reform. Prodekanen ville bringe videre, at de medicinstude-

rende ser et stort problem i, at der på AU bliver meget stramme orlovsregler, 

mens der er stor fleksibilitet på KU. Der bør være lige rettigheder for de stude-

rende i løbet af studiet, uanset hvilket universitet man er indskrevet på, for efter 

endt uddannelse opleves der stor konkurrence blandt de færdiguddannede yngre 

læger.  

 

Studienævnet finder meget stramme restriktioner på orlov uhensigtsmæssige. 

Studienævnet ønsker i stedet så løse orlovsregler for de studerende, som AU har 

råd til. Herunder er orlov til både forskningsår, vikariater og frivilligt ulandsar-

bejde udviklende for de studerende og gavnlige for samfundet. Studienævnet op-

fordrer til, at der skal være plads til så meget som muligt af denne type målrette-

de, udviklende aktiviteter i orlovsreglerne, så de studerende kan variere deres 

profil samt pleje deres talenter og diversitet, inden de dimitteres fra AU.  

 

Mobilitetsvindue:  

På bacheloruddannelsen er det bla. muligt at rejse ud på enten 5. eller 6. seme-

ster i forskellige pakkeløsninger. Der iværksættes derfor ikke yderligere tiltag ak-

tuelt, hvad angår mobilitetsvinduer.  

 



 

 

    

Side 3/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
HEALTH 

 

 

 

6. Til godkendelse: Justering af kursusbeskrivelse og pensum for fami-

lie-samfund-kurset 

Det godkendes, at timetallet sættes ned med 4 timer som beskrevet. Ligeledes 

godkendes 4. udgave af Klinisk Dermatologi og Venerologi, Hans Christian Wulf 

m.fl. Munksgaard 2013.  

 

7. Til godkendelse: Ny procedure for holdsætning på BA  

På baggrund af en henvendelse fra flere studerende til Medicinerrådet om større 

kontinuitet i holdsætningen på bacheloruddannelsen foreslås en ændret proce-

dure, hvad angår holdsætningen på bacheloruddannelsen. På 1. og 2. semester 

køres der forsat med 9 hold. Ved overgangen til 3. semester er det væsentligste 

frafald sket, så studenterpopulationen er blevet mindsket og mere stabil. AU 

Studier foreslår derfor, at de studerende herefter inddeles på 6 hold, som forsæt-

ter sammen resten af bacheloruddannelsen. 

Studienævnet ser fordele ved proceduren, men finder de store hold bekymrende, 

især i forhold til om der kan findes lokaler nok, som kan rumme 32-35 studeren-

de. De i notatet foreslåede lokaler er ikke alle i praksis indrettet, så der kan un-

dervises 35 studerende. Inden godkendelse bedes AU Studies konkret – i samar-

bejde med studieleder - undersøge lokalerne ved selvsyn. Yderligere skal forsla-

get i høring hos de berørte institutter inden eventuel godkendelse. 

 

 

8. Til godkendelse: Summer School - Valgfag BA - Interdisciplinary 

Healthcare Technology Course Description  

Godkendt 

 

9. Til godkendelse: Valgfag BA - Kursus i Human superorganisme 

Godkendt 

 

10. Til godkendelse: Valgfag BA - Forstå store sygdomme – KRÆFT set 

fra et medicinsk, etisk og samfundsøkonomisk perspektiv 

Godkendt 

 

11. Til godkendelse: Valgfag KA - Klinisk epidemiologi – teori anvendt i 

praksis 

Godkendt 

 

12. Til orientering: Optagelsesprofiler for bacheloruddannelserne på 

Health for optaget 2012 

 



 

 

    

Side 4/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
HEALTH 

13. Eventuelt 

13.1:  

Professionsspor 5 – ingen dumpede til reeksamen. Der kigges pt. på mulighe-

derne for at få øget mængden af undervisning i klinisk farmakologi i form af flere 

eksaminatoriske case-klinikker. Problemet med dette er et ressourcespørgsmål. 

Der arbejdes også på en indstilling fra tovholder og kursusleder om at øge prøve-

tiden fra 1 til 1½ time (med samme indhold), samt at ændre fra en online hjem-

meopgave til en stedprøve. 

 

13.2:  

1- + 2. semester har kontaktet Medicinerrådet efter deres semestermøder med 

underviserne i mikroskopisk anatomi. Her er mange af de studerende blevet 

præsenteret for undervisernes bekymringer for omlægningen af 1. og 2. semester 

og de er blevet bange for, at belastningen bliver værre med den nye ordning. 

Studienævnet tager det til efterretning, men ændrer ikke på beslutningen om en 

ny model. De studerende er indbudt til at komme til næste møde i Medicinerrå-

det, hvor Medicinerrådet vil forklare begrundelsen for beslutningen, herunder 

pointeres studienævnets krav til kurset om en reduktion af pensum, så det svarer 

til den givne ramme. 


