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REFERAT

Til stede: Per Höllsberg, Kristian Stengaard-Pedersen, Jeppe Prætorius,
Niels Uldbjerg, Julius Hvidt, Vibeke Bjerg Pedersen, Nina Bjerre Andersen,
Eirild Espeseth og Agnes Hennebjerg Lunde.
Afbud: Mai-Britt Vestergaard, Torsten Lauritzen og Torben Steiniche.
Fra studieadministrationen: Lene Marie Ehrhorn, Lise Ask Andersen og
Anette Glintborg Rasmussen
Fra studievejledningen: Milena Meisner-Jensen
1.

2.

3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referater fra 19. januar 2015
Godkendt
Dispensations- og meritsager
Der blev orienteret om sager afgjort siden sidst.
Studienævnet drøftede med udgangspunkt i nogle afgjorte sager (sag nr. 28
og 29), muligheden for dispensation for semesterrækkefølgen i forhold til
professions spor 6. Man var enig i, at der kunne gives tilladelse til at tage
Profspor 6 (men ikke Akut-kronisk kurset), hvis hele 4. semester OG Profspor 5 OG begge fam-sam praktikkerne er godkendte. I sag nr. 21 var der tale
om en lidt anden problemstilling; her var familie-samfund eksamen bestået,
men manglende godkendelse af et enkelt element i professionsspor 5 bevirkede, at dette ikke var bestået. Her kunne der gives dispensation til at tage 6.
semester samtidig med afslutning af professionsspor 5.
Studienævnet drøftede herefter barsels- og forældreorlov som begrundelse
for dispensation for fremdriftsreformens tilmeldingskrav om 30 ECTS pr.
semester. Forældreskab er hidtil ikke blevet betragtet som et usædvanligt
forhold af studienævnet, men AU og studielederforum ser nu gerne at barsel
kan give dispensation for tilmeldingskravet. Dette for både kvinder og mænd,
og for begge i terminssemestret og det følgende semester.
Der blev behandlet fire sager vedr. barsel, hvor studienævnet gav mulighed
for maksimalt 1 års studietidsforsinkelse samt mulighed for opdeling af semestre. Studienævnet fandt dog, at der - i forhold til studielederforums udmelding – burde være mulighed for en mere fleksibel placering af barslen, således, at en studerende, der fx i terminssemestret nåede at gennemføre alle
eksaminer og så derefter først fødte i enten juli eller august kunne få mulig-
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hed for dispensation for tilmeldingskravet i de følgende to semestre (og ikke
nødvendigvis terminssemestret). Der blev i to sager i sammenhæng med dispensation for tilmeldingskravet også givet dispensation til at dele hhv. 4. og
5. semester på kandidatdelen pga. barsel.
Endelig blev en sag fra sidste møde genbehandlet, og der blev nu givet dispensation til, at en nybagt far kunne dele et semester på bacheloruddannelsen over to semestre, dvs. tilmelding til 30 ECTS fordelt på to semestre.
I de øvrige behandlede sager traf studienævnet følgende afgørelser:
Dispensation for tilmeldingskravet i foråret 2015 samt udsættelse af deltagelseskravet i 1. årsprøve grundet længerevarende sygdom.
Afslag på 4. prøveforsøg til tre studerende på forskellige trin af studiet, da der
ikke var dokumenteret usædvanlige forhold.
Dispensation til 4. prøveforsøg til to studerende.
Afslag på dispensation til at påbegynde 6. semester på kandidatuddannelsen
før bestået 5. semester.
4.

Til drøftelse og godkendelse: svar til Censorformandskabet vedr.
MCQ eksaminer generelt på medicinstudiet
Godkendt med rettelser / præciseringer.

5.

Til drøftelse: Opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen
Der var vedlagt de kvalitative kommentarer fra studiemiljøundersøgelsen fra
studerende på medicin. Kommentarerne supplerer med et afsæt for igen at
drøfte mulige konkrete initiativer fra studienævnet med hensyn til 1) manglen på læsepladser, gruppearbejdsrum og lokaler til socialt samvær, 2) de forskellige lærings- og informationsplatforme, 3) bedre alignment af kursernes
mål, undervisning og prøver, samt 4) bedre løbende feedback, som studienævnet har meldt ind til fakultetsledelsen efter mødet i oktober.
Studielederforum drøftede opfølgning på studiemiljøundersøgelsen igår og
prodekanen fandt, at der skulle følges op herpå med handling. Studieleder efterspurgte flere gode ideer og opfordrede til at indsende eventuelle forslag til
ham. På mødet blev der spurgt til muligheden for, at de studerende kunne
låne undervisningslokaler som grupperum.

6.

Til godkendelse: ny udgave af bogen: Miljø- og arbejdsmedicin, 4.
udgave. Redaktører: Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen og Torben Sigsgaard, 2015 Fadl's Forlag.
Godkendt.
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7.

Orientering om undervisningens omfang i socialmedicin på familie samfund semestret efter henvendelse fra prof. Claus Vinther
Nielsen.
Med den ny kandidatstudieordning fra 2011 blev socialmedicin taget ud af
Almen medicin og kom ind under Familie samfund semestret, hvor gyn/obs
og pædiatri er de store fag. Nu har man fundet ud af, at socialmedicin og Institut for folkesundhed ikke får betaling for undervisningen, og socialmedicin
har derfor skåret ned på undervisningen. Studienævnet har ikke indflydelse
på finansieringen, men skal være med til at sikre kvaliteten af undervisningen. Claus Vinther Nielsen har ønsket at fremlægge sagen for studienævnet
og vil blive inviteret til næste møde.
Da studienævnet har konstateret, at der er skåret kraftigt ned på undervisningen i socialmedicin ønsker man en redegørelse fra institutlederen for reduktionen.

8.

Til orientering: Projektbeskrivelse for kvote 2 projektet samt et
eksempel på nogle af de spørgsmål, som ansøgerne bliver udsat
for i den MCQ-test, de skal tage som første del af optagelsesprøven
(det skal dog bemærkes, at disse prøvespørgsmål vist er noget
nemmere end den reelle test på SDU).

9.

Eventuelt
Det blev nævnt, at studienævnets mødetidspunkt lå bedre kl. 16-18 (i stedet
for kl. 15-17) af hensyn til de studerende, der var i klinik udenbys. Man enedes derfor om, at møderne skulle ligge kl. 16-18.
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