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Studienævnsmøde: 21. april 2015 kl. 16.00 – 18.00 

Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611. 

 

 

Deltagere: Studienævnet for Medicin 

Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

 

2. Godkendelse af referat fra 24. marts 2015 (5 min) 

 

3. Dispensations- og meritsager (60 min) 

3.1 Orientering om afgjorte sager 

3.2 5 dispensationssager til behandling 

 

4. Til drøftelse og godkendelse: Undervisningsplan for makroskopisk 

anatomi, herunder flytning af introduktionen til Studiestartskurset 

på 1. semester, samt mindre revision af kursusbeskrivelsen (15 min) 

Studienævnte godkendte i januar kursusbeskrivelsen for den makroskopiske 

anatomi i den nye 2015 studieordning, og udbad sig samtidig en udspecificeret 

undervisningsplan samt forslag til konkrete lærebøger i neuro-anatomi. 

Kursuslederne har i den forbindelse anmodet om, at introduktionen til den ma-

kroskopiske anatomi, i form af 8 forelæsningstimer, flyttes til 1. semesters stu-

diestartskursus, hvilket kursusleder på studiestart, Steen Hvitfeldt er indforstået 

med. Dette vil kunne frigøre én uge til eksamenslæsning sidst på kurset i makro-

skopisk anatomi. 

 

Det indstilles at studienævnet drøfter og godkender kursusbeskrivelsen samt 

semester-emneplanen, fraset ønske om eksamensdag.  

Endvidere bedes studienævnet principielt drøfte og beslutte om introduktionen 

til den makroskopiske anatomi kan flyttes til studiestartskurset. 

 

 

5. Til beslutning: Overgang til elektronisk udsendelse af dagsorden inkl. 

bilag (20 min) 

Mulighederne for elektronisk udsendelse/udlevering af dagsorden samt bilag til 

fremtidige studienævnsmøder er blevet undersøgt. Bla. er e-dagsorden blevet 

kigget på. Grundet pris og antal licenser er dette system dog ikke en mulighed. I 
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stedet kan administrationen oprette en lukket gruppe i BlackBoard, som alle stu-

derende og undervisere i forvejen har adgang til via deres WAYF login. I Black-

Board vil der blive oprettet en gruppe for studienævnet 2015 og så fremdeles 

med en nyoprettet gruppe hvert år. For at opnå adgang til dokumenterne, der 

lægges ud i den lukkede gruppe, skal man logge på BlackBoard, samt være tilføjet 

af administrationen som medlem den lukkede gruppe. 

Forslag: Til maj-mødet vil dagsorden og bilag blive lagt ud i BlackBoard, og vil li-

geledes blive udsendt i print som hidtil. Til alle fremtidige møder herefter vil ma-

teriale alene blive lagt i den lukkede gruppe i BlackBoard. 

 

Det indstilles at studienævnet beslutter ovenstående. 

 

6. Til godkendelse: Pensumliste 4. semester KA samt små ændringer i 

kursusbeskrivelsen (10 min) 

Der foreligger nu en endelig pensumliste for 4. semester KA til godkendelse. 

Endvidere er der i forbindelse med udarbejdelsen af pensumlisten foretaget små 

justeringer i læringsmålene.  

 

Det indstilles at studienævnet godkender hhv. pensumlisten og justeringen af læ-

ringsmål med virkning fra E15. 

 

7. Til godkendelse: Ændring i tilladte hjælpemidler til eksamen i neuro-

logi og neurokirurgi, 4. semester KA (5 min) 

I studieordningen står der, at ”alle sædvanlige” hjælpemidler er tilladt til eksa-

men i hoved-neuro på 4. semester. På studieportalen for medicin står der på fa-

gets egen side, at de må studerende bruge ”den lille grønne” medicinfortegnelse 

og journalkoncepter til eksamen i neurologi/neurokirurgi.  

Til de studerendes utilfredshed kan man ikke længere købe det neurologiske 

journalkoncept, og ”den lille grønne” udkommer ikke mere. Alternativet er til-

gang til medicinfortegnelsen via internettet, men det vil ligeledes give tilgang til 

alle andre hjælpemidler, hvilket professorerne i neurologi og neurokirurgi finder 

uhensigtsmæssigt. 

Uddannelsesudvalget for 4. semester KA ønsker derfor at ændre reglerne for 

hjælpemidler, så de er ens for alle dele af hoved-neuro eksamen (hhv. øjensyg-

domme, øre-næse-hals sygdomme, neurologi, neurokirurgi), hvilket indebærer 

at der til eksamen i neurologi og neurokirurgi ikke må medbringes hjælpemidler.  

 

Det indstilles at studienævnet godkender ændringen i tilladte hjælpemidler fra 

”alle sædvanlige” til ”ingen tilladte” med virkning fra E15.  

 

8. Til orientering: De studerende orienterer fra mødet mellem stude-

rende og fakultetsledelse 
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9. Til orientering: Datapakker 

I forbindelse med arbejdet med kvalitetssikring af uddannelserne på Aarhus 

Universitet blev der i studienævnene i løbet af efteråret 2014 fastlagt grænsevær-

dier for de af universitetsledelsen udvalgte indikatorer.  

I datapakkerne for medicin fremgår værdierne for indikatorerne og desuden 

fremgår det også hvordan indikatorværdierne placerer sig i forhold til de af stu-

dienævnet fastlagte grænseværdier.  

For de uddannelser som skal afholde statusmøder i maj 2015 vil indikatorerne og 

grænseværdierne være med til at danne afsæt for drøftelserne af den enkelte ud-

dannelse. Da medicinuddannelsen gennemgik den interne 5 årlige evaluering i 

2014 og er udtrukket til turnusakkreditering i 2015, afholdes der ikke statusmø-

de for medicin i 2015.  

Datapakkerne er således kun til orientering. 

 

10. Til orientering: Svar fra Sundhedsstyrelsen samt Censorformand-

skabet vedr. omlægningen af 1. og 2. semester BA 

 

11. Eventuelt (5 min) 

 

 

Bilag: 

Ad 2: Referat fra d. 24. marts 2015 

 

Ad 3: Oversigt over afgjorte sager siden sidste SN-møde 

 5 studentersager til behandling 

 

Ad 4:  Semester-emne plan for nyt 2. semester – Makro-/Neuroanatomi 

 Kursusbeskrivelse for makroskopisk anatomi med mindre korrektion 

Brev modtaget 9. marts 2015 fra kursusledere Morten Skovgaard Jensen og 

Peter Holm-Nielsen  

 

Ad 6: Pensumliste 4. semester KA 

 Kursusbeskrivelse 4. semester KA 

 

Ad 7:  Eksamensbeskrivelse neurologi og neurokirurgi 

 

Ad 9: HE-retningslinjer for årlig status på kvalitetsarbejdet 

 Datarapport medicin, kandidat 

 Datarapport medicin, bachelor 

 

Ad 10: Orienteringsskrivelse vedr. ny BA-studieordning 2015 

 Udtalelse fra CFM om ændring af bacheloruddannelse i medicin AU 

 Udtalelse fra SST om ændring af bacheloruddannelse i medicin AU 


