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Til stede: Anne Mette Mørcke, Per Höllsberg, Kristian Stengaard-Pedersen, 

Nina Bjerre Andersen, Lise Haubjerg Nielsen, Søren Lomholt, Eirild Espeseth, 

Marie Kobel, Agnes Hennebjerg Lunde 

Fraværende: Torben Bæk Hansen, Torsten Lauritzen, Mogens Andreasen 

 

Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup og Lene Marie Ehrhorn 

Fra studievejledningen: Andreas Eiset 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med punkter til eventuelt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt med rettelser 

 

3. Dispensationssager 

Orientering om sager afgjort siden sidst 

 

På mødet blev følgende sager afgjort: 

Dispensation til tidsgrænseforlængelse på 1. årsprøve, samt vurdering af forbed-

rede muligheder for at gennemføre uddannelsen således, at universitetet kunne 

meddele tilladelse til at ansøger kunne søge optag på ny via KOT. 

Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til eksamen; ano-

rexi kunne ikke begrunde ekstra tid.  

 

4. Meritsager 

Ingen sager til behandling 

5. Undervisningsevaluering E13 

”Forslag til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering på Aar-

hus Universitet” 

Rapporten ”Forslag til etablering af fælles mål for undervisningsevaluering 

på Aarhus Universitet” er blevet godkendt i Uddannelsesbåndet, og er nu 

sendt til studieledere med henblik på godkendelse, men herfra er der rettet 

en del opklarende spørgsmål tilbage til arbejdsgruppen og universitetsle-

delsen. Spørgsmålene går bla. på økonomi, ressourcer og lokal diversitet. 

Desuden ønsker man at vide, hvad evalueringerne efterfølgende ønskes 

brugt til/hvem ejer processen, og om der må forventes sanktioner, i fald 

evalueringerne ligger under gennemsnittet? 

 

Undervisningsevaluering E13 
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Der orienteres om, at dette er sidste gang, hvor kommentarer sendes med 

ud i rapporten. MEDU har ikke længere ressourcer til at yde denne ekstra 

service. I stedet vil de enkelte kommentarer kunne tilgås online. 

 

Bacheloruddannelsen: 

1 + 2. sem.  

Af kommentarerne fra faget selv, kan det udledes, at der især hvad angår 

cellebiologi/histologi, er en bekymring for den fremtidige struktur. Faget 

understreger, at der er ting, der fremover ikke vil blive undervist i, når der 

bliver mindre tid til undervisningen. Studienævnet er bevidst om, at min-

dre tid til undervisningen indebærer en pensumreduktion. Derudover be-

des studieleder drøfte muligheden for at lægge introducerende fagelemen-

ter (cellen) i de første fire uger af semestret med kursuslederne for 1. se-

mester. Det vil måske kunne lette lidt af tidspresset i forhold til især mi-

kroskopi øvelserne. 

 

 3 + 4. sem:  

Biokemi: De studerende er generelt godt tilfredse, men laboratorieøvelser-

ne kunne være bedre. De studerende vil hellere have en dansk lærebog i 

stedet for den engelske, men fagudvalget mener ikke at den danske dækker 

pensum. Dette anerkender studienævnet, som også bemærker at utilfreds-

heden med lærebogen er faldende. 

Fysiologi: Generelt er de studerende glade for faget og der anføres 27 ti-

mers ugentlig forberedelse. De studerende ønsker dog mere tid til forbere-

delse til prøven og mener at den bør lægges senere. Det vil betyde kortere 

rettetid til eksaminator og censor, men mere tid til forberedelse til de stu-

derende. Studieleder bedes drøfte de praktiske muligheder for at flytte 

prøven med kursusleder fysiologi.  

Sundhedspsykologi: De studerende er tilfredse med faget, men mener at 

de har for lidt tid til at læse til eksamen til sidst pga. workshops. Der er 

utilfredshed med pensum. Det nye pensum er trådt i kraft fra og med F14 

og er dermed ikke evalueret endnu. 

 

5 + 6. sem:  

Mikrobiologi: De studerende er glade for faget, glade for laboratorieøvel-

ser, angiver at holdtimerne er gode, og ønsker flere af dem. God formid-

ling, glade for undervisere. Pensum er dog lidt rigeligt stort.  

 M&A: Der udtrykkes utilfredshed med prøveformen. Den nye prøveform er 

godkendt og træder i kraft fra og med E14 og er dermed ikke evalueret 

endnu. 

Farmakologi: Tilfredshed med semesterstrukturen, men skemalægningen 

halter. Mange aflysninger og undervisere, der ikke dukker op. Studieleder 

bedes drøfte problemet med kursusleder og institutleder. 
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Kandidatuddannelsen: 

Institutleder for Klinisk Medicin – Kristjar Skajaa – har afholdt semester-

vise evalueringsmøder. Han har noteret sig følgende overordnede temaer: 

- Der er konstateret en del overlap mellem forelæsninger, symposier m.m., 

så der bør fokuseres på at få elimineret disse overlap.  

- Der ønskes en forbedring af de kliniske ophold de steder, der har fået ne-

gativ feedback. 

- De studerende ønsker det valgfrie element flyttet til et andet semester, 

med henblik på at frigøre tid for de studerende. 

- Delvis kritik af sygdomslisterne på første semster (inflammation) – de 

studerende ønsker et mere fast afgrænset pensum. 

 Studienævnet takker KS for evalueringerne, hans bemærkninger og fokus-

punkter. 

 

7 + 8. sem: 

Inflammation: Generel tilfredshed, men desværre mange aflysninger. Stu-

dieleder bedes drøfte dette med kursusleder.  

Abdomen: De studerende er generelt tilfredse. Kursusleder har i sine be-

mærkninger lagt fokus på en omlæggelse af introprogrammet samt en ud-

videlse af suturkurset. Desuden har faget fokus på at få fjernet overlap som 

beskrevet ovenfor af KS. 

 

9 + 10. sem: 

Hjerte-lunge-kar: generel tilfredshed, men specifikke kommentarer: In-

trougerne skal ikke være forelæsningsrække, men en decideret introdukti-

on til selve semesteret. Kursusleder arbejder desuden på en omlægning af 

klinikrotationen, så alle studerende kommer på mindst en medicinsk afde-

ling. Han vil desuden arbejde på at opfylde de studerendes ønske om mere 

EKG-undervisning. 

Valgfag:  

Idrætsmedicin – de studerende er meget glade, men ønsker flere timer. 

Sexologi: Stor tilfredshed, stort udbytte. Tovholder for valgfaget foreslår, 

at sexologi bør inddrages i undervisningen på alle semestre. Tovholder bør 

tale med kursusleder for valgfag, Mogens Andreasen. 

Hoved-neuro-psyk: De studerende oplever at få et stort udbytte af kurset. 

Det bemærkes dog, at neurologi og neurokirurgi næste gang bør evalueres 

hver for sig, da de opleves er meget forskelligt af de studerende. Oftalmo-

logi + øre-næse-hals er godt evalueret. På professionsspor 4 angiver 60%, 

at de får et meget lille udbytte af undervisningen. Især kommunikations-

undervisningen halter på dette semester, samtidig er de studerende meget 

glade for bla journal club, så billedet er ikke entydigt. Studieleder bedes 

drøfte dette med projektleder. 

 

11. sem:  
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Familie-samfund: Semesteret har været afholdt for første gang. De stude-

rende har oplevet det som værende lidt rodet, som om kurset har skullet 

finde sine egne ben. Pensum er stort og det er svært at få overblik. Nogle 

symposier får kritik for at have for lidt indhold til for mange timer, hellere 

kortere intensiv tid. Kursusleder og kursusudvalget drøfter de nødvendige 

justeringer. 

 

6. Anbefalinger om udveksling på medicin 

På bachelordelen er det overvejende på 5. og 6. semester, de studerende 

rejser ud. Det er nok ikke realistisk med udveksling på 1.- 3. semester, men 

studienævnet ser gerne, at Talent tager fat i opgaven med at få etableret en 

eller flere pakker på 4. semester også. Som udgangspunkt vil det nok være 

skandinaviske udvekslingsaftaler.  

På kandidatdelen er der allerede nu pakker på 2., 3., 4. og 5. semester. Dog 

er det kun skandinaviske pakker, der er aftalt, da sprogbarrieren her er lav. 

Vi vil meget gerne sende og modtage flere studerende, men det er i den 

henseende afgørende, at vi får etableret nogle pakker med flere internatio-

nalt anerkendte universiteter. Der arbejdes derfor på, at 11. semesteret 

kunne blive et internationalt semester, hvor al undervisning kommer til at 

foregå på engelsk, så vi kan indgå i samme meget store internationale net-

værk, der udveksler studerende med ”mor-barn” som omdrejningspunkt. 

Projektet er aktuelt til overvejelse hos IKM.  

7. Til godkendelse: Pensum Biokemi 

Godkendt: 4. udgave, Baynes & Dominiczak: "Medical Biochemistry". 

8. Til godkendelse: Ændret kursusbeskrivelse på Abdomen  

Godkendt.  

Der arbejdes desuden på en omlægning af rotationerne, da de kirurgiske 

afdelinger ikke længere kan holde til den nuværende rotation med et A- og 

et B- hold hver anden uge. I stedet arbejdes der på at samle de kirurgiske 

og urologiske/plastikkirurgiske klinikuger. Dette medfører en omlægning 

af professionsspor 2. Der orienteres yderligere herom på junimødet. 

9. Til orientering: Eksamensafvikling makro 1 S14  

Pga. renovering af undervisningsfløjen kan spotprøven i Makroskopisk 

anatomi 1 S14 ikke afvikles som normalt. I stedet afvikles spotprøven med 

billeder af præparater på de sædvanlige svarark. De studerende er infor-

meret om dette på hhv. forelæsninger/holdtimer og på studieportalen. 

10. Til orientering: Referater fra møder i Studielederforum (januar 

og april) 

11. Eventuelt 

11.1 Der aftales et ekstra studienævnsmøde d. 23. juni kl. 16-18 med det 

ene formål at få behandlet studentersager inden ferien. 


