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1.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Uddannelseskvalitet og
Studienævnsbetjening
Karoline Engsig-Karup

2.

3.

Godkendelse af referat fra 3.december
Godkendt
Dispensations- og meritsager
På mødet blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde. Desuden blev følgende afgørelser truffet:
Dispensation til udsættelse af studiestart – herunder udsættelse af deltagelseskravet. Begrundet i dødsfald i nær familie.
Dispensation til ekstra tid til eksamen begrundet i sygdommen narkolepsi. Dog
kun til skriftlige eksamener på over 3 timers varighed.
Ingen meritsager til afgørelse.

4.

Til drøftelse: Statistikker for Optag, Førsteårsfrafald, Bestand og
Produktion på Health og medicin
AUs årlige rapport om optag, førsteårsfrafald, bestand af studerende og produktion af kandidater er udsendt fra AU Studier. Studienævnet drøftede hovedkonklusionen og foretog en kort gennemgang af nøgletallene.
Studienævnet finder som udgangspunkt ikke, at tallene giver anledning til bekymring. Dog fremhæves det, at med så stor en bestand af medicinstuderende, så
burde der være et større fokus på de fysiske faciliteter, der generelt er meget
nedslidte i forhold til antallet af studerende. Fx kan Medicinerhuset ikke længere
huse den store population, hvilket går ud over bygningen og inventaret, der ganske enkelt bliver ødelagt. Der er overbooking af auditorierne og det er umuligt at
skaffe holdlokaler, der ligger i forlængelse af hinanden, så holdunderviserne kan
koordinere og superviseres. Studienævnet hæfter sig ved det stigende optag, og
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spørger til, hvornår den stigende population stopper og hvilken steady state der
forventes? Herunder vil man gerne i dialog med fakultetsledelsen om, hvordan
man bedre kan tilgodese disse masser af studerende – især hvad angår de fysiske
rammer – på både bachelor- og kandidatdelen.
5.

Til drøftelse: Opfølgning på aftagerkonferencen
På aftagerkonferencen d. 29. november 2013 drøftedes prøvesystemets kvalitet.
Studienævnet har i forlængelse heraf drøftet aftagerpanelets overvejelser og anbefalingerne i prøverapporten med henblik på at pege på eventuelle indsatsområder i 2014, hvad angår prøvesystemet på medicin.
Som udgangspunkt finder studienævnet, at mødet med aftagerpanelet var meget
udbytterigt med mange gode pointer, og at det er interessant at høre nogle andre
og lidt mere provokerende synspunkter. Det har dog været svært at konkludere
noget endeligt, da valget af prøveform ofte vil være delvist begrænset, afhængigt
af fagets opbygning, funktion og formål. En overvejelse kunne dog være, om man
skulle tænke lidt mere ud af boksen, og evt. indføre en bredere kombination af
prøver, eller måske flere online prøver? Der er enighed i studienævnet om, at initiativet til en ændring eller revision af prøveformer helst skal komme fra fagene
selv, dvs. undervisningsudvalgene og kursusudvalgene, og ikke fra studienævnet.
Begrundelsen herfor er, at prøveformer til hver en tid bør være fagligt bestemt.
Studienævnet kan komme med forslag og opfordringer og kan hjælpe med en
igangsættelse af diskussionerne, men det skal bæres i de faglige miljøer.
Det kunne overvejes, om studienævnet som hovedarrangør skulle være med til at
arrangere forskellige workshops, for at få processen i gang. Det kunne fx være
om digitalisering, som jo allerede er et krav, men som vi på medicin er meget
langt fra at opfylde. Studienævnet kan desuden påtage sig rollen at komme med
inspiration og presse lidt på.
Fokusområder: Digitalisering af prøverne på BA, samt udvikling af eksamen på
6. semester KA, hvor de studerende udprøves inden for specifikke udtrukne emner.

6.

Til godkendelse: Ændret prøveform samt pensum for sundhedspsykologi
Fagets ønske om PC-eksamen blev godkendt, og er således digital eksamen med
alle hjælpemidler inkl. internet.
Pensum godkendt: ”Klinisk Sundhedspsykologi”, Friis-Hasché (red), 2. udgave,
Munksgaard. Træder i kraft fra og med foråret 2014.

7.

Til godkendelse: Undervisning på engelsk på et af epidemiologibiostatistik holdene (10 min)
Epidemiologi og biostatistik ønsker, at et af de 8 hold undervises på engelsk fra
E14. Studienævnet drøftede forslaget.
Studienævnet vurderer ikke, at undervisning på engelsk er en fordel for de stude-
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rende, bla. fordi eksamen stadig afholdes på dansk. Desuden udtrykker studienævnet bekymring for, at et af holdene ikke får den samme gode undervisning
som de andre studerende, da der er erfaring for at kvaliteten af engelskundervisning kan variere ganske meget. Studienævnet mener derfor, at en evt. ændring
alene vil være for at imødekomme de engelsktalende undervisere.
Studienævnet kan ikke godkende, at et enkelt hold undervises på engelsk gennem hele semestret. Studienævnet kan fint acceptere engelsktalende undervisere, men disse undervisere må undervise på tværs af de 8 hold, så alle hold hovedsageligt undervises på dansk, med enkelte gange på engelsk. Dette er for at sikre,
at alle studerende får den samme kvalitet i holdundervisningen, der kræver meget interaktivitet mellem underviser og studerende. Alternativt kan faget vælge at
afholde forelæsninger på engelsk. Forelæsninger kræver ikke så meget interaktivitet mellem underviser og studerende og er fuldt forståelige, hvis underviserens
engelsk er acceptabelt.
8.

Mødedatoer F2014
Følgende ordinære mødedatoer godkendes: 4/2, 4/3, 1/4, 6/5 og 3/6. Med mulighed for afholdelse af ekstra møde inden sommerferien med henblik på behandling af dispensationssager.

9.

Indstilling af kandidat til Pædagogisk Hæderspris
Prodekan for uddannelse Berit Eika beder studienævnene om at pege på potentielle kandidater til den Pædagogiske Hæderspris, så de studerende får en mulighed for at have en stemme. Tilbagemelding senest torsdag den 23. januar kl. 12
til kek@sun.au.dk.

10. Til orientering: Referat fra AU Forum oktober 2013
11. Til orientering: Referat fra Studielederforum oktober 2013
12. Til orientering: Ansættelse af prorektor for uddannelse
13. Til orientering: Info slides om fremdriftsreformen
http://studerende.au.dk/studievejledning/fremdriftsreformen
14. Til orientering: AU har frem til 30/11 2014 adgang til et plagiatkontrolsystem.
Ida Høyer AU Studies er tovholder
15. Til orientering: Hvem må eksaminere på Health?
16. Eventuelt
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