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Referat

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

2.

3.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat fra 17. februar 2015
Godkendt med rettelser
Dispensations- og meritsager
3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidst.
3.2 Diskussion af barselsorlov for begge forældre som begrundelse for dispensation for tilmeldingskravet. Den foreslåede praksis blev vedtaget:
Moderen kan fritages fra tilmeldingskravet fra og med det semester hvor fødselsterminen er placeret. Derudover kan moderen og partneren fritages fra
tilmeldingskravet pga. barsel, når følgende forhold er opfyldt:
- At barselsperioden afholdes inden barnet er fyldt 1 ½ år
- At studietidsforlængelsen som følge af barselsperioden ikke overstiger 1 år
Studielederforum meddeles dette.
3.3 På mødet blev følgende afgørelser truffet:
Dispensation til 2 års udsættelse af samlet tidgrænse for beståelse af bacheloruddannelsen i medicin.
To dispensationer til hver et års udsættelse af samlet tidgrænse for beståelse af
bacheloruddannelsen i medicin.
Dispensation til 1 års udsættelse af samlet tidgrænse for beståelse af førsteårsprøven i medicin samt dispensation til ny studiestart.
Dispensation til ½ års udsættelse af samlet tidgrænse for beståelse af bacheloruddannelsen i medicin.
Dispensation til ny studiestart, fritagelse fra tilmeldingskravet F15 og E15 og som
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følge heraf dispensation fra deltagelses- og beståelseskravet i førsteårsprøven.
Dispensation til 4. prøveforsøg i fysiologi og sundhedspsykologi, og som følge
heraf ½ års udsættelse af beståelsesfrist for BA.
Dispensation til 4. prøveforsøg i familie-samfund
Afslag på ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg i hhv. mikro 1 og makro 1.
Dispensation til ekstra tid til eksamen i hhv. mikroskopisk anatomi og medicinsk genetik – 10 min. pr. time.
Afslag på ansøgning om dispensation til ekstra tid til eksamen i hhv. mikroskopisk anatomi og medicinsk genetik.
Afslag på fravigelse af reglen om deltagelseskrav på 80% for obligatorisk undervisning i klinikken.
4.

Drøftelse af nedskæringen af socialmedicin på familie-samfundsemestret
Professor Claus Vinther Nielsen, institutleder Søren Kjærgaard og underviser
på socialmedicin Dorte Balle Rubak var inviteret pga. nedskæringen af undervisningen af socialmedicin på familie-samfund-semesteret. Søren Kjærgaard gav indledningsvist en kort redegørelse for problemet og henviste ellers til den til studienævnet fremsendte skriftlige redegørelse.
Problemet set fra kursets side er, at kurset er prioriteret og indskrevet i studieordningen som en del af familie-samfund-semesteret, men at der grundet
meget lav ECTS-vurdering (o,5 ECTS) ikke følger økonomiske midler med til
dækning af undervisningen. Der gives altså ingen økonomiske ressourcer til
undervisningen, hvorfor institutleder ikke længere kan udbyde den undervisning, som instituttet ønsker. Faget ønsker studienævnets stillingtagen til
fagets muligheder for at levere en undervisning, der lever op til intentionen i
studieordningen.
Desuden ønsker faget, at studienævnet overvejer muligheden for at flytte faget til 2. semester KA – såfremt det reelt kan lade sig gøre.
Studienævnets umiddelbare bekymring er, hvad det i praksis betyder for undervisningen på indeværende semester samt den nært forestående sommereksamen 2015, hvor de studerende udtrykker bekymring for, hvad løsningen
bliver. Studienævnet ønsker desuden at sende et klart signal om, at socialmedicin er vigtigt, og så er det op til dekanen og de to institutledere for hhv.
IKM og IFS at finde en løsning, der er acceptabel for alle parter. Socialmedicin indgår i de visioner, der lå til grund for den ny studieordning på KA. Studienævnet mener ikke at disse visioner bliver mødt.
Hvad angår eksamen og udmelding til de studerende har faget allerede meldt
forslag ind til kursusleder på familie-samfund Ulla Breth Knudsen, der herefter må beslutte, hvad der skal meldes ud til de studerende. Studienævnet vil
gerne holdes opdateret herom.
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Studienævnet finder det beklageligt, at de involverede institutledere ikke har
kunnet finde en løsning.
5.

Til drøftelse og beslutning: Indførelse af B-prøver på alle valgfag
Det besluttes at indføre B-prøver på valgfag hvori der ikke indgår praktiske
øvelser. Prøveformen er 48 timers hjemmeopgave på maks. 5 sider + 30 min.
mundtlig eksamination (fremlæggelse af opgave samt spørgsmål til pensum).

6.

Til godkendelse: Justering af kursusbeskrivelse for Miljø- og arbejdsmedicin.
Godkendt

7.

Til godkendelse:
Justering af kursusbeskrivelse for valgfaget Praktisk Ortopædkirurgi, KA
Godkendt
Godkendelse af nyt valgfag: Klinisk neurofysiologi, KA
Ikke godkendt – studienævnet ønsker en mere uddybet og specificeret kursusbeskrivelse, før faget kan endeligt godkendes.

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 abdomen semesteret.
Studienævnet drøftede det fremsendte forslag om at flytte socialmedicin fra
5. til 2. Semester på KA. Studienævnet lagde dog vægt på, at der skal tilføres
ressourcer, for at en sådan flytning kan realiseres – bl.a. ud fra det synspunkt, at faget i en længere periode vil skulle udbyde dobbeltundervisning på
hhv. 2. og 5. semester.
Til forespørgsel om eksamenssprog på det kommende internationale semester ønsker Studienævnet tilbagemelding fra de faglige miljøer om deres
holdning, inden der træffes beslutning.
Hvad angår potentielt ikke beståede elementer fra 5. semesters ophold i udlandet, foreligger der endnu ikke klarhed over, hvordan det løses.

9.

Til orientering: Eksamensafvikling makroskopisk anatomi gl.
ordning, sommer 2015.
Pga. renovering af undervisningsfløjen afvikles spotprøven S15 med billeder
af præparater på de sædvanlige svarark. De studerende er informeret herom.
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10. Til orientering: Svar til Censorformandskabet vedr. MCQ eksaminer generelt på medicinstudiet
11. Eventuelt
11.1 Studieleder fremlægger forslag om, at dagsorden og alle bilag fremover
kun fremsendes elektronisk, som det er praksis i de andre studienævn på HE.
Der spørges til, om vi kan anvende E-dagsorden, alternativt om der er andre
muligheder for at lægge materialet ud i lukkede grupper. Punktet tages op på
næste møde.
11.2 Der diskuteres, hvad det gode MCQ item er. Desuden diskuteres mulighederne at købe adgang til databaser med MCQ items, der evt. ville kunne
være garant for et vist internationalt niveau. Hvad angår ”det gode MCQ
item” henledes opmærksomheden på den vejledning man allerede nu kan få
fra CESU.
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