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Studienævnsmøde: 19. maj 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 d. 21. april 2015 (5 min) 

 

3. Dispensations- og meritsager (30 min) 

Oversigt over sager behandlet siden sidste møde 

5 personsager til behandling 

 

4. Til drøftelse: Evalueringsrapport E14 (30 min) 

Studienævnet bedes drøfte evalueringsrapporten for efteråret 2014 samt de til-

hørende bemærkninger fra kursusledere/institutledere med henblik på at identi-

ficere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal 

iværksætte tiltag. 

 

5. Til orientering og godkendelse: Justering af progressionsreglerne på 

kandidatuddannelsen i medicin (10 min) 

Til orientering: Studienævnet for medicin har ved skriftlig behandling godkendt 

en justering af progressionsreglerne i kandidatstudieordningen. Ændringerne 

træder i kraft 1/9-15. 

 

Til drøftelse og godkendelse: Valgfaget og professionssporene fritages for pro-

gressionsreglerne, men valgfaget og professionsspor 1-5 skal være bestået inden 

eksamen på 6. semester. 

 

6. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ledelsen af Internationalt semester 

har fremsendt forslag om flytning af socialmedicin og kommunikati-

on 5 til 2. semester (15 min) 

Ledelsen af internationalt semester har fremsendt forslag om flytning af hhv. so-

cial medicin og kommunikation 5 til 2. semester. Der er i den forbindelse udar-

bejdet et forslag til overgangsordning.  



 

 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

Ligeledes har kursusledelsen på 5. semester KA fremsendt et forslag til ændring 

af eksamenssprog på OSCE-eksamen. Kursusledelsen ønsker at det skal være 

valgfrit, om den studerende eksamineres på dansk eller engelsk 

 

7. Til godkendelse: Indstillingsbetingelser på mikroskopisk anatomi 

fjernes (5 min) 

I faget Mikroskopisk Anatomi på 1. semester af Bacheloruddannelsen på Medicin 

har undervisningen i de 4 første cellebiologiske programmer været obligatorisk, 

og de samme programmer har endvidere skulle være godkendt af holdlæreren 

for at den studerende kunne indstilles til eksamen i faget. 

 

I forbindelse med overgangen til den nye 2015-studieordning er strukturen af 

undervisningen imidlertid ændret, således at gennemgangen af programmerne 

nu ligger umiddelbart efter opgaveløsningen/mikroskopi. Der har nu været af-

holdt undervisning på ny ordning for første gang F15, og det findes ikke længere 

relevant at rette og godkende programmerne, eftersom de studerende allerede 

har haft opgavegennemgangen. 

 

8. Til godkendelse: Ændring af pensum, Fysiologi 4. semester BA (5 

min) 

Grundet en voksende utilfredshed med den nuværende lærebog i fysiologi  

(Physiology af Berne og Levy) både blandt de studerende og i lærerkollegiet, øn-

sker faget at skifte til følgende lærebøger.   

 

”Sentralnervesystemet”, Per Brodal, 5. udgave, Universitetsforlaget 2013,  

pris 700 kr.  

 

”Medical physiology”, Walter F. Boron & Emile L. Boulpaep, 2. udgave, Saunders 

Elsevier 2012, pris 565 kr. 

 

9. Til orientering: Eksamensplanlægningsprincipper (5 min) 

 

10. Til orientering: Universitets nye regler om orlov samt brug af PC til 

eksamen (5 min) 

 

11. Til godkendelse: Mødedatoer i efteråret 2015 (5 min) 

Tirsdag d. 25. august 

Tirsdag d. 22. september 

Tirsdag d. 20. oktober 

Tirsdag d. 17. november 

Tirsdag d. 15. december 

 

Alle dage kl. 16-18. 
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12. Eventuelt 

 

Ad 2. Referat fra d. 21. april 2015 

 Referat fra d. 24. marts 2015 

 

Ad 3. Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde 

 5 personsager til behandling 

 

Ad 4. Evalueringsrapport E14 – (vedlagt i trykt rapport) 

 Evalueringsrapport E14 – kommentarer fra stud. (vedlagt i trykt rapport) 

Evalueringsrapport E14 – kommentarer fra uv. (sendes kun elektronisk) 

 

Ad 5. Justering af progressionsregler på KA 2011-ordning 

 Brev til institutleder IKM vedr. ændring af progressionsregler på KA 

 Høringssvar - ændring af progressionsregler 

 

Ad 6. Svar til SN vedr. overgangsordning for socialmedicin og kommunikation 

 Forslag til placering af timer i socialmedicin på 2. sem. og 5. sem. 

 Svar til SN vedr. eksamenssprog på internationalt semester 

 

Ad 7. Fjernelse af indstillingsbetingelse mikroskopisk anatomi 

 

Ad 8. Pensum fysiologi - ansøgning til studienævn 

 Pensumafgrænsning fysiologi Boron og Boulpaep 

 Pensumafgrænsning fysiologi Brodal 

 

Ad 10. Brug af computer ved prøver 

 Regler om orlov for studerende ved Aarhus Universitet 


