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Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 22. september 2015 (5 min) 
 

3. Dispensations- og meritsager (30 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 2 dispensationssager til behandling 
3.3 Drøftelse af afgørelser vedr. startmerit  
 

4. Til drøftelse og godkendelse: Ensretning af reeksamensform på 1-3. 
semester KA (30 min) 
På semestrene 1-3. på kandidatuddannelsen er den ordinære eksamen en MCQ-
eksamen, mens reeksamen er en MCQ eller en mundtlig eksamen, alt efter hvor 
mange studerende, der tilmeldes reeksamen. Betingelserne for, hvornår en reek-
samen afvikles som mundtlig eksamen varierer dog fra semester til semester, og 
på 1. semester er beslutningen aldrig formelt blevet godkendt i studienævnet. I 
den nuværende studieordning lyder bestemmelserne som nedenfor: 
 
Inflammation: Intet er vedtaget 
Abdomen: Såfremt der er færre end 10 studerende tilmeldt reeksamen 
kan denne afholdes som en mundtlig prøve. Såfremt der er 10 eller flere tilmeldt 
reeksamen, afholdes den som den ordinære MCQ.  
HLK: Reeksamen er en mundtlig eksamen. Hvis der er mange omgængere, vil 
reeksamen dog blive afholdt som en MCQ. 
 
Af hensyn til det faglige miljø, der skal udarbejde MCQ-sæt eller forberede 
mundtlig eksamen (det er særdeles omkostningstungt at udarbejde MCQ-
eksamenssæt, hvorfor mundtlig reeksamen er at foretrække ved få studerende) 
og til studieadministrationen, der skal planlægge eksamen, booke lokaler, træffe 
aftaler med censorer m.m., anbefales det, at der indføres ens retningslinjer vedr. 
reeksamen på 1-3. semester.  
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Studieleder har drøftet ovenstående med institutleder for klinisk medicin, og det 
anbefales herfra at følge det princip, der allerede benyttes på Abdomen, hvor 
man melder ud, hvilket antal omgængere der udløser skriftlig reeksamen.  
Det foreslås dog, at tallet ændres til det antal studerende, man forventeligt kan 
nå at eksaminere på en dag. På en 8 timers dag bør man således kunne eksami-
nere 12 studerende, hvis eksaminationen er 30 min. per student.  
 
Det indstilles, at studienævnet godkender forslaget om, at reeksamen på 1. - 3. 
semesters KA afvikles som en mundtlig eksamen såfremt antallet af tilmeldte 
studerende er på 12 eller færre studerende. Er antal tilmeldte studerende 13 eller 
derover, afvikles reeksamen som en ny MCQ. På basis af hvorledes dette kommer 
til at fungere i praksis, kan det være, at dette tal skal justeres i fremtiden. 

 
5. Indstilling: Ny praksis vedr. annullering af eksamensforsøg ved syg-

dom (15 min) 
Studienævnet for medicin har tidligere haft en praksis, hvor studerende efter af-
holdt eksamen typisk ikke har kunnet få medhold i ansøgning om at få annulleret 
et prøveforsøg i tilfælde af usædvanlige forhold, fx akut opstået sygdom som ikke 
var rettidigt meldt og dokumenteret, eller sygdom lige op til en eksamen. Stude-
rende blev i stedet af studienævnet henvist til muligheden for at ansøge om et 
evt. 4. prøveforsøg, hvis det skulle vise sig at blive nødvendigt.   
 
På baggrund af notatet indstilles det, at studerende også efter afholdelse af ek-
samen kan ansøge om at blive afmeldt eksamen, og ved imødekommelse får an-
nulleret et prøveforsøg. 

 
6. Til diskussion og godkendelse: Semesterrækkefølge og progressions-

regler på bacheloruddannelsen (15 min) 
I forbindelse med udrulningen af 2015-ordningen blev der kigget på progressi-
onsregler og semesterrækkefølgen på bacheloruddannelsen med henblik på en 
tilpasning til fremdriftsreformen – bla. blev der løsnet op for nogle af de eksiste-
rende progressionsregler. Det betyder dog, at der pt. er forskellige regler for se-
mesterrækkefølge og progression, alt efter om man er studerende på 2011- eller 
2015 ordningen. Forskellen er, at studerende på 2015-ordningen ”kun” skal have 
deltaget i prøven i ”hovedfag/ene”, før man kan fortsætte på det efterfølgende 
semester, hvor man på 2011-ordningen skal have deltaget i samtlige prøver på et 
semester, før man kan fortsætte. 
Administrationen har ansvar for, at de studerende hvert semester tilmeldes nye 
30 ECTS i den i studieordningen fastlagte semesterrækkefølge, og dermed også 
bruger prøveforsøg, men der vil altid være situationer hvor dette ikke bliver til-
fældet – sygdom, barsel m.m. – hvor der så skal laves dispensationer fra nogle 
regler, som virker overflødige. På kandidatuddannelsen er progressionen løsnet 
en del ud fra en betragtning af, at der ikke er et hensyn til patientsikkerheden der 
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skal tilgodeses, hvilket umiddelbart også gør sig gældende på bacheloruddannel-
sen.  
 
Fra administrationens synspunkt anbefales det at åbne helt op, da der alligevel 
ofte dispenseres til, at studerende kan fortsætte selvom de mangler prøvedelta-
gelse i nogle fag. Ligeledes står der allerede (i begge ordninger) at de studerende 
tilmeldes kurser i den i studieordningen fastlagte semesterrækkefølge (tilmel-
dingen foretages ud fra den semesterrækkefølge, som studieordningen foreskri-
ver, uanset om fagene fra forudgående semestre er bestået). Endelig bremser de 
nuværende regler for, at elitestuderende har mulighed for at ”shoppe” foran, og 
måske kan forkorte deres studietid eller skabe rum til ekstra-aktiviteter uden at 
de skal have dispensation. Det har de pt. ikke mulighed for. 
 
Efter drøftelse med studieleder indstilles det, at studienævnet godkender fjernel-
se af kravene om, at studerende skal have deltaget i prøverne på et tidligere se-
mester, for at kunne fortsætte på det efterfølgende semester på bacheloruddan-
nelsen i medicin, og at der alene kommer til at stå, at de studerende tilmeldes 
kurser i den i studieordningen fastlagte semesterrækkefølge – både undervisning 
og eksamen. 
 

7. Orientering: Studieleder orienterer om Læsevejledning i Mikrosko-
pisk Anatomi (5 min) 
 

8. Orientering: Universitetsvalg 2015 er i gang 
www.au.dk/valg 
 

9. Eventuelt 
 
 
Ad 2: Referat fra d. 22. september 2015 
 
Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde 
 2 personsager til behandling 
 5 afgørelser vedr. tildeling af startmerit 
 Notat vedr. forkortelse af tidsgrænse ved startmerit 
 
Ad 5: Notat vedr. sygdom og usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen 
Ad 8:  Brev til institutledere m.fl. 
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