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Studienævnsmøde d. 17. november 2015

Referat

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

Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Det blev besluttet at udskyde punkt 4 til december-mødet grundet
manglende tilbagemelding omkring evalueringen af kandidaten.

2.

Godkendelse af referat fra 20. oktober 2015
Godkendt med rettelser.

3.

Dispensations- og meritsager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 8 dispensationssager til behandling
Dispensation til yderligere et års forlængelse af den samlede 12-årige tidsfrist for
at bestå uddannelsen i medicin.
Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår, da ekstra tid vurderes at stille den
studerende bedre end medstuderende.
Afslag på ansøgning om ekstra tid til eksamen, men dispensation til eget lokale.
Dispensation til at få oplyst eksamensspeciale 3 dage tidligere på 4. semester KA.
Afslag på ansøgning om klinikplads i Aarhus. Falder ikke ind under kriterierne
for fritagelse fra lodtrækning.
Dispensation til klinikplads i pendlerafstand og fritagelse fra lodtrækning, pga.
sygdom der kræver bopæl i Aarhus.
To dispensationer til særligt speciale-rul, begrundet i forskningsarbejde
Nedsættelse af samlet studietid BA 6 år, begrundet i startmerit.

4.

Til drøftelse: Evalueringsrapport F15
Udsættes til næste møde, d. 15. december 2015.

5.

Til endelig godkendelse: Kursusbeskrivelse Familie-samfund - internationalt semester
Studienævnet noterer, at der stadig mangler engelsksproget materiale i specielt
retsmedicin. Såfremt disse elementer er del af fagets mål og kan blive udprøvet
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ved MCQ og OSCE skal der angives engelsksprogede versioner, som de internationale studerende kan læse efter. Studienævnet afventer fagets stillingtagen hertil
før endelig godkendelse.
6.

Til endelig godkendelse: Kursusbeskrivelse Abdomen inkl. socialmedicin
Godkendt med forslag til mindre rettelse. Studienævnet er ikke bekendt med, at
der gennemføres ”Anatomi og biokemi brush-up kursus”, i alt 20 timer, samt
”Case-baseret holdundervisning”, i alt 32 timer. Faget bedes sørge for, at timetallet i det af studienævnet godkendte skema afvikles fremover.

7.

Til godkendelse: Ændringer til valgfag – Præhospital Indsats
Godkendt

8.

Til drøftelse og principiel godkendelse: Planer om flytning af dermatologi fra 5. semester til 6. semester KA
Studieleder orienterede kort om muligheden for at flytte dermatologi fra 5. semester til 6. semester, for på den måde at sikre, at alle studerende får dermatologi – uagtet om de tager afsted på udlandsophold på internationalt semester eller
ej. Et foreløbigt arbejde er påbegyndt, hvor relevante parter er blevet spurgt og
orienteret om planerne.
Studienævnet godkendte forslaget om flytning af dermatologi og det fortsatte arbejde. Flytningen af dermatologi forventes at træde i kraft fra og med F17 i forbindelse med ny ordning.

9.

Til diskussion og principiel godkendelse: Planer om ændring af speciale til at inkludere kvalitativ metode
Studieleder orienterede kort om nuværende praksis, hvor det kun er muligt at
skrive et speciale efter gængs kvantitativ forskningspraksis, samt at fagområder,
fx. psykiatri, undertiden benytter kvalitativ forskningsmetode, hvilket kan tale
for, at det skal være muligt for en studerende at skrive et kvalitativt speciale.
Studienævnet godkendte forslaget om at ændre specialet til også at inkludere
kvalitativ metode, og der arbejdes videre med en ændring af praksis til ikrafttræden med den nye KA studieordning E16.

10. Til orientering: Fordeling af klinikpladser til ph.d.-studerende
Ph.d.-skolen har fremsendt opgørelse over tildelte pladser samt afslag på klinikpladser i Aarhus. Studienævnet udtrykte tilfredshed med fordelingen, og ønsker
at se tilsvarende oversigter over fordelingen fremover.
11. Til orientering: Opgørelse af færdiggørelsesbonus
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12. Til orientering: Nyt bacheloremne - Befolkningsscreening: Krav til
planlægning og videnskabelig evidens for effekt.
13. Til godkendelse: Mødedatoer foråret 2016
26. januar (konstituerende møde)
23. februar
15. marts
19. april
17. maj
21. juni
Mødedatoer blev godkendt.
14. Eventuelt
Medicinerrådet er blevet gjort opmærksom på, at kommunikation og hjertelungeredning i ”Tidlig klinik” V15/16 ligger i samme uge, hvilket betyder meget lange arbejdsdage for de studerende – der er eksempler på dage på 13½ timer!
Desuden beklager de studerende sig over, at de ikke har den lovede læsefri uge
inden eksamen i makroskopisk anatomi. Der vil blive set på planlægningen for at
undgå noget tilsvarende fremover.
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