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Studienævnsmøde: 17. november 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 20. oktober 2015 (5 min) 
 

3. Dispensations- og meritsager (30 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 8 dispensationssager til behandling 
 

4. Til drøftelse: Evalueringsrapport F15 (30 min) 
Studienævnet bedes drøfte evalueringsrapporten for foråret 2015 samt de tilhø-
rende bemærkninger fra kursusledere/institutledere med henblik på at identifi-
cere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal 
iværksætte tiltag. 
 

5. Til endelig godkendelse: Kursusbeskrivelse Familie-samfund - inter-
nationalt semester (10 min) 
Kurset har fremsendt følgende kursusbeskrivelser: 
 
Kursusbeskrivelse fra og med E16 til og med E17, hvor der stadig indgår social-
medicin i familie-samfund. 
Kursusbeskrivelse fra og med F18 hvor socialmedicin ikke længere udbydes på 5. 
semester. 
 
Ligeledes er fremsendt forslag til kursusbeskrivelse fra og med E16 til og med 
E17, hvor der stadig indgår socialmedicin i familie-samfund, men hvor dermato-
logi er taget ud. Se pkt. 8. 
 

6. Til endelig godkendelse: Kursusbeskrivelse Abdomen inkl. socialme-
dicin (10 min) 
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7. Til godkendelse: Ændringer til valgfag – Præhospital Indsats (5 min) 
 

8. Til drøftelse og principiel godkendelse: Planer om flytning af derma-
tologi fra 5. semester til 6. semester KA (15 min) 
En overvejende del af de studerende, der vælger at rejse ud på internationalt se-
mester risikerer, at de ikke tilbydes undervisning i dermatologi på det universi-
tet, de udveksles til. En mulig løsning på problematikken er, at dermatologi flyt-
tes til 6. semester KA.  
Studieleder redegør for ovennævnte mulighed og det igangværende arbejde.  
 
Studienævnet bedes tage stilling til, om dette arbejde skal fortsætte. 
 

9. Til diskussion og principiel godkendelse: Planer om ændring af spe-
ciale til at inkludere kvalitativ metode (10 min) 
Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at skrive et speciale efter gængs kvan-
titativ forskningspraksis. Visse fagområder, fx. psykiatri, benytter dog underti-
den også kvalitativ forskningsmetode.  
Studienævnet bedes tage stilling til, om der skal gives mulighed for at en stude-
rende kan skrive et kvalitativt speciale, og om der skal udarbejdes kriterier for et 
kvalitativt speciale i den næste studieordning. 

 
10. Til orientering: Fordeling af klinikpladser til ph.d.-studerende 

Opgørelse over fordelte pladser samt begrundelse herfor. 
 

11. Til orientering: Opgørelse af færdiggørelsesbonus 
På baggrund af forespørgsel fra studienævnet:  
Universiteterne modtager to typer færdiggørelsesbonus, der afhænger af de stu-
derendes gennemførselstid: Bachelorbonus og kandidatbonus. Studerende der 
gennemfører en bacheloruddannelse udløser bachelorbonus til universitetet, hvis 
uddannelsen gennemføres på normeret tid plus ét år. Studerende der gennemfø-
rer en kandidatuddannelse udløser kandidatbonus, hvis uddannelsen gennemfø-
res på normeret tid. 
 
Taksterne for bachelor- og kandidatbonus fastsættes på de årlige finanslove. 
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-
uddannelse/universiteter/okonomi/uddannelsesbevillinger  
 

12. Til orientering: Nyt bacheloremne - Befolkningsscreening: Krav til 
planlægning og videnskabelig evidens for effekt. 
 

13. Til godkendelse: Mødedatoer foråret 2016 
19. januar (konstituerende møde) 
16. februar  
15. marts 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/okonomi/uddannelsesbevillinger
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner/videregaende-uddannelse/universiteter/okonomi/uddannelsesbevillinger
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19. april 
17. maj 
21. juni 
 

14. Eventuelt 
 
Ad 2 Referat fra d. 20. oktober 
 
Ad 3 Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 8 personsager til behandling 
 
Ad 4 Evalueringsrapport medicin F15 
 Evalueringsrapport medicin F15 – kommentarer fra undervisere 
 
Ad 5 Master curriculum International Semester E16 -E17 
 Master curriculum International Semester F18 
 Master curriculum International Semester E16 -E17 without Derma 
 
Ad 5+6 Læseplan Klinisk Socialmedicin og rehabilitering E15-E17 
 Maalbeskrivelse_social_mededicin_og_rehabilitering 
 
Ad 6 Kursusbeskrivelse Abdomen E 16 
 Kursusbeskrivelse for Abdomen - overblik over socialmedicin 
 
Ad 7 Kursusbeskrivelse valgfag Præhospital indsats F16 
 
Ad 10 Ph.d indstillinger klinikpladser forår 2016 
 
Ad 12 Emne bacheloropgave 
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