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Deltagere: Studienævnet for Medicin 

Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

 

2. Godkendelse af referat fra 19. maj 2015 (5 min) 

 

3. Dispensations- og meritsager (40 min) 

3.1 Orientering om afgjorte sager 

3.2 3 dispensationssager til behandling 

 

4. Til drøftelse og godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse og pen-

sum, familie-samfund 5. semester KA (10 min) 

Som følge af oprettelsen af internationalt semester, har kursusledelsen frem-

sendt revideret kursusbeskrivelse og pensum til godkendelse. Hvis ændringerne 

godkendes, vil de få effekt fra E16. 

 

5. Til drøftelse og evt. godkendelse: Forslag til ny struktur for farmako-

logi undervisningen på professionsspor 1-6. (15 min)  

Farmakologi er en del af professionssporet og indgår med et antal timer hvert 

semester samt en skriftlig prøve på professionsspor 5. De halvårlige studenter-

evalueringer og resultaterne ved farmakologiprøven har dog vist, at undervisnin-

gen ikke fungerer efter hensigten.  De studerende kommenterer, at farmakologi 

bør integreres bedre i hovedkursets undervisning. Dette er blevet drøftet i un-

dervisergruppen, som har udarbejdet et forslag til omfordeling af timerne, her-

under med flere kliniktimer. 

 

6. Til drøftelse og evt. godkendelse: Reviderede kursusbeskrivelser for 

professionsspor 1-6, 1.-6. semester KA (15 min) 

Som følge af at farmakologi fordeles ud på alle professionsspor og indførelsen af 

internationalt semester, er reviderede kursusbeskrivelser på professionssporene 

fremsendt til godkendelse. 
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7. Til godkendelse: Revideret pensumbeskrivelse, akut-kronisk 6. se-

mester KA (5 min) 

Kursusledelsen har revideret et par små detaljer på pensumbeskrivelsen akut-

kronisk under håndkirurgi, hvorfor den reviderede pensumbeskrivelse fremsen-

des til godkendelse i studienævnet. 

 

8. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ønske fra phd-skolen om særlige 

klinikpladser i Aarhus (15 min) 

Forskeruddannelsen fremsendte i maj 2014 forslag om, at der reserveres fire kli-

nikpladser i Aarhus til kandidat ph.d. studerende. Studienævnet forudsatte den-

gang, at der med forslaget var tale om fire pladser i alt (og ikke 4 x 6 pladser). 

Det var acceptabelt, men studienævnet ønskede før en endelig stillingtagen, klare 

kriterier for, hvornår Forskeruddannelsen ville tildele en Aarhusplads. Det poin-

teredes også, at Aarhus-pladsen skal søges før kliniktildelingen, d.v.s. i forbin-

delse med holdtilmelding, så det kan administreres fornuftigt. 

I juni 2015 har Forskeruddannelsen fremsendt forslag til kriterier for, hvordan 

pladserne skal tildeles, såfremt forslaget stadig kan godkendes af studienævnet. 

 

9. Til drøftelse og godkendelse: Eksamensplanlægningsprincipper for 

medicin bachelor (10 min) 

Studieadministrationen har udarbejdet nogle generelle eksamensplanlægnings-

principper for bacheloruddannelsen i medicin. Principperne har været sendt i 

høring hos de studerende i studienævnet, og efter evt. godkendelse lægges prin-

cipperne ud på studieportalen. 

 

10. Orientering om fælles regler til studieordningerne på HE afledt af 

fremdriftsreformen.  

Som følge af fremdriftsreformen er der nogle regler, der skal ændres i studieord-

ningerne. Disse nye regler er enten udledt direkte af bekendtgørelserne eller er 

besluttet på studielederforum ift. implementering af fremdriftsreformen på HE. 

Reglerne er godkendt af dekan Allan Flyvbjerg. 

 

11. Evt. 

 

 

Ad 2: Referat fra d. 19. maj 2015 

 Referat fra d. 21. april 2015 

 

Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde 

 3 personsager til behandling  

 

Ad 4: Kursusbeskrivelse familie-samfund 

 Pensum familie-samfund 
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Ad 5: Brev til studienævnet vedr. farmakologi 

 Farmakologi struktur og indhold 

 Indholdsbeskrivelse Klinisk Farmakologi 

 

Ad 6: Brev til studienævnet vedr. kursusbeskrivelser for professionssporene 

Kursusbeskrivelse professionsspor 1 

 Kursusbeskrivelse professionsspor 2 

 Kursusbeskrivelse professionsspor 3 

 Kursusbeskrivelse professionsspor 4 

 Kursusbeskrivelse professionsspor 5 

 Kursusbeskrivelse professionsspor 6 

 

Ad 7: Pensum akut-kronisk 

 

Ad 8: Forslag vedr. tildeling af klinikpladser til kandidat-ph.d.'er 

 Mail fra juni 2014 – svar på behandling i studienævnet 

 

Ad 9: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/undervisningogeksamen/eksa

men-skjulte-sider/eksamensplanlaegning-ba-medicin/ 

 

Ad 10: Fælles regler i HE studieordninger_godkendt af dekan 
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