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Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Niels Uldbjerg, Torsten Lauritzen, Tor-

ben Steiniche, Nina Bjerre Andersen, Julius Hvidt, Agnes Hennebjerg Lunde, Eirild 

Espeseth og Mai-Britt Vestergaard. 

 

Afbud: Vibeke Bjerg Pedersen, Kristian Stengaard-Pedersen 

 

Fra studieadministrationen: Lene Marie Ehrhorn, Karoline Engsig-Karup og Anette 

Glintborg Rasmussen  

Fra studievejledningen: Julie Grunnan 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med bemærkninger til evt. 

 

2. Godkendelse af referat fra 24. marts 2015 

Godkendt med bemærkninger.  

 

3. Dispensations- og meritsager  

3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidst 

3.2 På mødet blev følgende afgørelser truffet: 

Afslag på ansøgning om dispensation til ekstra tid til eksamen. Ikke fyldestgø-

rende dokumentation. Ligeledes del af eksamen at præstere under tidspres. 

Dispensation til ekstra tid til eksamen i hhv. mikrobiologi og immunologi samt 

epidemiologi og biostatistik begrundet i nyligt diagnosticeret kronisk sygdom.  

Dispensation til framelding af eksamen begrundet i usædvanlige forhold. 

Afslag på ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg. Ingen usædvanlige for-

hold. 

 

4. Til drøftelse og godkendelse: Undervisningsplan for makroskopisk 

anatomi, herunder flytning af introduktionen til Studiestartskurset 

på 1. semester, samt mindre revision af kursusbeskrivelsen 

Undervisningsplanen godkendes med bemærkninger og ønske om præciseringer, 

ligeledes flytningen af 8 introduktionstimer til studiestartskurset. 

 

Det bemærkes, at flytningen af introtimer til studiestart vil kunne komme de 

studerende til gode, såfremt undervisningen tilrettelægges ud fra det hensyn, at 

det er helt nye studerende, samt at undervisningen skal fungere som et oplæg til 

mikroskopisk anatomi. Ligeledes vil det være til gavn for undervisningen i mi-

kroskopisk anatomi at have denne generelle introduktion på plads, inden under-

visningen starter. Undervisningsplanen for studiestartskurset ser ud til godt at 

kunne rumme disse 8 timer. Virkning fra E15. 
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5. Til beslutning: Overgang til elektronisk udsendelse af dagsorden inkl. 

bilag 

Forslaget godkendes. Dokumenter lægges ud enkeltvis og som et samlet doku-

ment. Overgangsordning i hhv. maj og juni, hvor der både lægges ud i Black-

Board og sendes ud i papir.   

 

6. Til godkendelse: Pensumliste 4. semester KA samt små ændringer i 

kursusbeskrivelsen 

Godkendt med små rettelser til hhv. pensumliste og kursusbeskrivelse. Virkning 

fra E15. 

 

7. Til godkendelse: Ændring i tilladte hjælpemidler til eksamen i neuro-

logi og neurokirurgi, 4. semester KA 

Godkendt. Formulering ændres fra ”alle sædvanlige” til ”ingen tilladte”. Virkning 

fra E15. 

 

8. Til orientering: De studerende orienterer fra mødet mellem stude-

rende og fakultetsledelse 

Emner, der blev diskuteret: Fremdriftsreform og lægevikariater, manglende til-

meldinger på medicin BA og KA med deraf faldende færdiggørelsesbonus – mil-

lionbeløb, genbrug af eksamensopgaver. 

 

De studerende argumenterede, at det gennem årene var blevet sværere for de 

studerende at komme i kontakt med ledelsen. Der er blevet større og større af-

stand. Der var således mange spørgsmål, men desværre ikke så mange svar som 

ønsket. 

 

9. Til orientering: Datapakker 

Da datapakkerne i denne omgang kun er til orientering, er der ingen særlige be-

mærkninger. Det understreges dog, at datakvaliteten vil afhænge af svarprocen-

ten, der ikke er anført.  

 

10. Til orientering: Svar fra Sundhedsstyrelsen samt Censorformand-

skabet vedr. omlægningen af 1. og 2. semester BA 

 

11. Eventuelt 

Medicin er udtrukket til turnusakkreditering i 2015. Arbejdet er gået i gang, og 

der er frist for aflevering i oktober 2015. I foråret 2016 er der planlagt et panel-

besøg, og i den forbindelse vil der evt. blive trukket på nogle af studenterkræfter-

ne i studienævnet. Studienævnet orienteres når rapporten er indleveret. 


