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Studienævnsmøde d. 16. juni 2015 

 

Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Torsten Lauritzen, Kristian Stengaard-

Pedersen, Torben Steiniche, Nina Bjerre Andersen, Julius Hvidt, Agnes Hennebjerg 

Lunde, Eirild Espeseth og Mai-Britt Vestergaard 

Gæst under pkt. 8: Kasper Glerup Lauridsen 

 

Fraværende: Niels Uldbjerg, Vibeke Bjerg Pedersen 

 

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

Lise Ask Andersen  

Fra studievejledningen: Milena 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra 19. maj 2015 

Godkendt med rettelser 

 

3. Dispensations- og meritsager 

Orientering om sager afgjort siden sidste møde 

 

På mødet blev følgende afgørelser truffet: 

Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i biokemi, da der ikke var dokumenteret 

usædvanlige forhold.  

Dispensation fra krav om tilmelding til reeksamener i august på baggrund af 

sygdom. I samme sag blev der givet afslag på ansøgning om dispensation til 

annullering af eksamensforsøg i genetik. 

Dispensation til ½ års udsættelse af beståelseskravet for førsteårsprøven. I 

samme sag ligeledes dispensation til ½ års udsættelse af samlede 6-årige tids-

frist for at bestå bacheloruddannelsen i medicin. 

 

4. Til drøftelse og godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse og pen-

sum, familie-samfund 5. semester KA  

Studienævnet godkender den overordnede struktur i kursusbeskrivelsen, men 

ønsker ikke at godkende kursusbeskrivelsen endeligt før alle ændringer – herun-

der endelig placering af retsmedicin – er vedtaget. Kursusbeskrivelsen bør desu-

den udformes på engelsk. 

 

Det bemærkes, at der kun anbefales dansk litteratur i pensumlisten. Kurset bør 

også tilføje international litteratur, så der er anbefalet læsning til de kommende 

internationale studerende.  

Det anbefales at sygdomslisten gennemses med henblik på ensretning af niveau i 

beskrivelserne. Studienævnet tilbyder i E15 kurset hjælp til denne gennemgang.  
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5. Til drøftelse og evt. godkendelse: Forslag til ny struktur for farmako-

logi undervisningen på professionsspor 1-6. 

Studienævnet godkender den overordnede struktur, herunder at der undervises i 

farmakologi på hvert professionsspor, og at det først udprøves endeligt på 6. se-

mester. Ligeledes godkendes eksamensformen: Skriftlig 2-timers stedprøve. 

 

Bemærkninger til strukturen: Der er ganske mange forelæsninger. Det er oplagt 

at tænke andre undervisningsformer ind udover forelæsninger.  

 

6. Til drøftelse og evt. godkendelse: Reviderede kursusbeskrivelser for 

professionsspor 1-6, 1.-6. semester KA  

Studienævnet godkender den overordnede struktur i professionssporene, men 

ønsker ikke at godkende kursusbeskrivelserne endeligt før alle ændringer er ved-

taget og faldet på plads.  

 

Der mangler et overblik over professionssporene, så det bliver helt tydeligt at se 

den røde tråd, samt hvad ændringerne vil medføre. 

 

Generelt for pkt. 5-6: Vedr. obligatoriske elementer: Der er rigtig mange obliga-

toriske elementer på både professionssporene generelt, og også på farmakologi-

sporet. Der mangler dog præciseringer af, hvad de obligatoriske elemente består 

af, samt hvad der kræves for at få dem godkendt. Der ønskes således en præcise-

ring af obligatoriske elementer i form af krav til tilstedeværelse. 

 

7. Til godkendelse: Revideret pensumbeskrivelse, akut-kronisk 6. se-

mester KA 

Godkendt med lille ændring på s. 8 

 

8. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ønske fra ph.d.-skolen om særlige 

klinikpladser i Aarhus (gæst: Kasper Glerup Lauridsen) 

Studienævnet efterspørger tal på, hvor mange klinikpladser der er i Aarhus hvert 

semester, samt hvor mange af disse der allerede går til studerende, der falder ind 

under principperne for fritagelse fra lodtrækning om klinikplaser. Desuden øn-

skes en evaluering af ordningen med green card til hhv. studenterstudievejledere 

og international studenterstudievejleder.  

Når disse informationer er tilvejebragt vil Studienævnet på et af de første studie-

nævnsmøder i E15 genbehandle punktet sammen med en evaluering af den gæl-

dende green card ordning.  

 

9. Til drøftelse og godkendelse: Eksamensplanlægningsprincipper for 

medicin bachelor  
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Principperne godkendes. 

 

10. Orientering om fælles regler til studieordningerne på HE afledt af 

fremdriftsreformen.  

 

11. Evt.  

Godkendt: Ny lærebog for onkologi på 2. semester KA (Abdomen):  

”Klinisk onkologi”, Lena Specht, Jørn Herrstadt, Hans H. Storm og Mikael 

Rørth, 1. udgave, Munksgaard 2015 

 

 


