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Nielsen, Søren Lomholt, Eirild Espeseth, Marie Kobel
Fraværende: Torsten Lauritzen, Agnes Hennebjerg Lunde
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Fra studievejledningen: Marthe

1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Karoline Engsig-Karup

2.

Det nye VAB
VAB er blevet renoveret, og i den anledning havde studienævnet besøg af biblioteksleder Hanne Munch Kristiansen og bibliotekar Camilla Meyer, der orienterede om de nye faciliteter.
Tanken bag istandsættelsen og renoveringen af VAB var at skabe et samlet hus,
hvor der både er plads til det sociale, men også til indlæring. Der har i den forbindelse især været fokus på at sikre en ordentlig indretning og få indkøbt nogle
gode og studieegnede gode møbler. Der er bla. i forbindelse med renoveringen
blevet lavet 64 ekstra studiepladser. Reaktionerne på resultatet har været meget
positive fra brugerne af VAB.
I forbindelse med renoveringen har biblioteket etableret My Print. Man indbetaler et beløb på en konto, og kan så printe så længe, der er penge på kontoen.
E-bøger: Statsbiblioteket sætter allerede nu rigtig mange penge af til indkøb af ebøger, både for at flere studerende har adgang til de samme bøger, men også for
at spare plads. Der er dog en tendens til, at medicinere foretrækker papirbøger,
og de studerendes erfaring er da også, at e-bøgerne ofte mere anvendes som et
opslagsværk end som en egentlig lærebog. Desuden er udbuddet stadig for begrænset og der er mange bøger i pensum, der ikke findes som e-bog endnu. Øget
brug af e-bøger gennem biblioteket vil forudsætte, at man kan få det ned på sin
egen tablet eller PC. Når de studerende køber papirbøger, får de allerede ofte adgang til en e-version samt ekstramateriale.
Desuden oplyser biblioteket, at der ofte er mange begrænsninger på e-bøger, fx i
form af antal brugere – hvor mange kan læse bogen på samme tid? Tallet er typisk 5 personer, men det er alligevel flere end der kan læse i en papirversion af
en bog på samme tid.
Biblioteket vil generelt gerne holdes opdateret, og vil meget gerne købe de e-
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bøger, der godkendes – både som pensum og som supplerende litteratur. Fremover modtager Camilla Meyer derfor referater fra studienævnsmøder, så biblioteket orienteres om nye godkendelser af pensum hurtigst muligt.
3.

Godkendelse af referat
Godkendt

4.

Dispensationssager
Orientering om sager afgjort siden sidst.
På mødet blev følgende sager afgjort:
Dispensation til ny studiestart – herunder ny holdsætning og udsættelse af deltagelseskravet begrundet i længerevarende sygdom og hospitalsindlæggelse.
Dispensation til udskudt studiestart – herunder ny holdsætning og udsættelse af
deltagelseskravet begrundet i dokumenteret stress og depression.
Dispensation til udskudt studiestart – herunder ny holdsætning og udsættelse af
deltagelseskravet begrundet i dokumenteret svær depression.
Afslag på ny studiestart, da dumpede eksaminer ikke udgør usædvanlige forhold.
Afslag på ny studiestart, da boligproblemer i sig selv ikke udgør et usædvanligt
forhold.
Afslag på ny studiestart, da flytning uden for Aarhus i sig selv ikke udgør et
usædvanligt forhold.
Afslag på 2 x 4. prøveforsøg i mikroskopisk og makroskopisk anatomi 2, da mangel på læsemakker og ophold i Grønland ikke udgør et usædvanligt forhold.
Dispensation til 1 års udsættelse af beståelsesfristen for førsteårsprøven begrundet i sygemelding pga dokumenteret længerevarende depression.
Afslag på ½ års udsættelse af beståelsesfristen for førsteårsprøven, samt 6. prøveforsøg i makroskopisk anatomi 1 og 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi 2,
da den studerende ikke vurderes studieegnet.
Afslag på mindst 1½ års udsættelse af beståelsesfristen for førsteårsprøven, da
den studerende ikke vurderes studieegnet.
Afslag på ½ års udsættelse af beståelsesfristen for førsteårsprøven samt 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi 1, da den studerende ikke vurderes studieegnet.
Afslag på 5. prøveforsøg i fysiologi, da der ikke forelå usædvanlige forhold.
Dispensation til 5. prøveforsøg i farmakologi begrundet i usædvanlige sociale og
familiære forhold.
Afslag på at følge 4. semester KA før 3. semester er bestået. Usædvanlige forhold
kan ikke begrunde dispensationen.

5.

Meritsager
På mødet blev følgende afgørelse truffet:
Afslag på ansøgning om merit for bacheloropgaven på baggrund af skriftlig opgave udfærdiget i forbindelse med et kursus taget i udlandet. Kurset har allerede
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udløst merit for tilsvarende kursus herhjemme. Studienævnet fastholder dermed, at samme uddannelseselement, eller dele heraf, ikke kan udløse merit to
gange på samme studie.
6.

Høring: AUs internationaliseringsstrategi
Studienævnet drøftede AUs internationaliseringsstrategi og finder den meget
ambitiøs, hvilket som sådan er fint. Studienævnet for medicin ønsker dog at opfordre til, at der tages større hensyn til de faktiske akutelle forhold på AU. Universitetets store udfordringer pt. – ikke mindst besparelser og fremdriftsreform gør, at flere af anbefalingerne ganske enkelt er umulige at følge eller leve op til og
der bør nedjusteres i det strategiske ambitionsniveau.
Helt konkret har studienævnet følgende opmærksomhedspunkter, hvad angår
strategipunkterne indenfor uddannelsesbåndet:
Side 4: Suggested targets – ”Recruit highly talented full degree students”. Dette
punkt kan ikke være et target på medicin. Der er næsten ingen steder på AU –
udøver en international HA på BSS - hvor det aktuelt kan lade sig gøre at tage en
engelsksproget BA, så alene af den grund kan det ikke lade sig gøre at tiltrække
flere internationale full degree studerende indenfor en kortere tidshorisont. På
medicin bliver et totalt skift til engelsk næppe godkendt i Sundhedsstyrelsen.
Side 4 + 5. Suggested instruments/initiatives: ”Provide mobility windows” – studienævnet bakker op om og tror, at uddannelsen vil kunne leve op til dette
punkt. De resterende punkter under suggested instruments/initiatives kan studienævnet og medicinuddannelsen næppe leve op til indenfor en overskuelig
tidshorisont. Man risikerer derfor på AU niveau at foreslå strategiske initiativer,
der fremtræder sympatiske, men urealistiske.

7.

Til godkendelse: Ændring af eksamensform i Miljø- og arbejdsmedicin
Faget ønsker eksamensformen ændret til en 48-timers skriftlig eksamen, og at
der ændres fra ekstern til intern censur.
Godkendt. Ændringen træder i kraft fra og med efteråret 2014 og gælder således
første gang ved vintereksamen 14/15.

8.

Til orientering: Patologi skifter til ny udgave af lærebog
Den anbefalede lærebog i patologi har hidtil været ”Patologi”, Fadls forlag, 1. udgave, men denne er udsolgt fra forlaget, og der er kommet en ny udgave: ”Patologi”, 2. udgave, FADL's forlag. Sidetallet er steget fra 706 til 757 sider, men indholdet er stort set det samme, dog opdateret.
Godkendt.

9.

Til orientering: De syv nye bekendtgørelse samt et følgebrev

10. Til orientering: Referat af møde i studielederforum november 2013
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11. Eventuelt
Påmindelse om studienævnsseminar for medicin i Odense d. 24 + 25 februar.
Studieleder orienterer kort om det møde, der blev afholdt i eftermiddags d. 4. februar, om bacheloruddannelsens første år med afsæt i den model, som har studienævnet har godkendt. Institutleder Thomas Jensen har nedsat mindre arbejdsgruppe, der får kort høringsfrist på 14 dage.
Der spørges til, om man kan få merit for et lægevikariat. Der gives ikke merit for
lønnet arbejde, da de sidestilles med et erhvervsarbejde og ikke et uddannelseselement. For at få merit, skal man have taget et uddannelseselement med dertil
hørende læringsmål, beskrevne læringsrettede aktiviteter, samt krav til godkendelse m.m.
Der var desværre mange dumpere på profspor 5 ved den online prøve i klinisk
farmakologi. Klagefristen er ikke udløbet. Samtidig er der rejst mistanke om
snyd ved prøven, hvilket også skal undersøges. Re-eks er derfor udskudt til
marts, hvilket er meddelt de dumpede studerende. Faget drøfter fremadrettet
både undervisningen og opgaveformuleringen med studieleder.

