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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 17. februar 2015 (5 min) 

 

3. Dispensations- og meritsager (60 min) 

3.1 Orientering om afgjorte sager 

3.2 Diskussion af barselsorlov for begge forældre som begrundel-

se for dispensation for tilmeldingskravet. 

3.3 Tolv dispensationssager til behandling  

 

4. Drøftelse med gæster kl. 17.00: Prof. Claus Vinther Nielsen og in-

stitutleder Søren Kjærgaard er inviteret pga. nedskæringen af so-

cialmedicin på familie samfund semestret (20 min) 

 

5. Til drøftelse og beslutning: Indførelse af B-prøver på alle valgfag 

(10 min) 

Det indstilles, at B-prøven (for studerende som ikke har bestået 1. prøvefor-

søg) bliver en 48 timers opgave med 30 minutters mundtlig eksamination i 

pensum.  

I eksamensbekendtgørelsen hedder det, at undervisningsdeltagelse, hvortil der knyt-

ter sig praktiske øvelser, ikke kan erstattes af prøver. Er der imidlertid ikke tale om 

undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan den studeren-

de forlange, at aflægge prøve i stedet (§ 13 stk. 3). Det betyder, at der for de valgfrie 

elementer på medicin skal indføres en prøve til de studerende, der ikke består kurset 

ved opfyldelse af kravet om aktiv/obligatorisk undervisningsdeltagelse.  

 

6. Til godkendelse: Justering af kursusbeskrivelse for Miljø- og ar-

bejdsmedicin.  (5 min) 

Der er redigeret i målene; se røde rettelser i bilaget. 
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7. Til godkendelse: Justering af kursusbeskrivelse for valgfaget Prak-

tisk Ortopædkirurgi samt godkendelse af nyt valgfag: Klinisk neuro-

fysiologi, begge på kandidatudd. (10 min) 

 

8. Til drøftelse: forslag fra ledelsen af Internationalt semester samt 

kursusleder for Abdomen og lærestolsprofessor i socialmedicin 

om flytning af elementer fra familie samfund semesteret til ab-

domen semesteret. (10 min.) 

 

9. Til orientering: eksamensafvikling makroskopisk anatomi gl. ord-

ning, sommer 2015. 

Pga. renovering af undervisningsfløjen kan spotprøven i Makroskopisk anatomi 1 

og 2 S15 ikke afvikles som tidligere. I stedet afvikles spotprøven med billeder af 

præparater på de sædvanlige svarark. De studerende er informeret herom. 

 

10. Til orientering: Svar til Censorformandskabet vedr. MCQ eksami-

ner generelt på medicinstudiet 

 

11. Eventuelt (5 min) 

Bilag: 

Ad 2 Referat fra d. 17. februar 2015 

 

Ad 3 3.1 Oversigt over sager afgjort siden sidste møde  

3.2 Notat af 13. marts 2015 angående dispensationsmuligheder i forbin-

delse med barsel 

 3.3 Tolv sager til behandling 

 

Ad 4 Bilag vedr. undervisning i familie samfund fremsendt af Claus Vinther Ni-

elsen 

 Redegørelse af 17. marts 2015 fra institutleder Søren K. Kjærgaard 

 

Ad 5 Brev af 4. marts 2015 fra kursusleder for valgfag på Medicin BA og KA, 

lektor Mogens Andreasen. 

 

Ad 6 Kursusbeskrivelse for Miljø- og arbejdsmedicin 

 

Ad 7 Kursusbeskrivelse for valgfagene Praktisk Ortopædkirurgi samt nyt valgfag: 

Klinisk neurofysiologi. 

 

Ad 8 Breve af 11. marts 2015 vedr. Internationalt semester. 

Kursusbeskrivelse for Abdomen 

 

Ad 10 Brev af 26. februar 2015 til Censorformandskabet for lægeuddannelsen i 

Danmark. 


