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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra 25. august 2015 
Godkendt med rettelser. 
 

3. Dispensations- og meritsager Dispensations- og meritsager (40 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
 
3.2 Otte dispensationssager til behandling 
Der blev givet dispensation til 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi.  
Dispensation til 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi, dispensation for tilmel-
dingskravet i E15 samt ½ år udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøve.  
Tilladelse til at besvare prøven i medicinsk filosofi og videnskabsteori (studium 
generale) på engelsk, da det ikke er en del af prøvens formål at teste de stude-
rendes evner indenfor specifikke lægefaglige discipliner, hvor der kræves kend-
skab til danske fagtermer.  
Dispensation til 4. prøveforsøg i fysiologi samt ny holdsætning.  
Dispensation til 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi, dispensation for tilmel-
dingskravet i E15 samt ½ år udsættelse af fristen for beståelse af 1. årsprøve.  
Dispensation til 5. prøveforsøg i HLK samt dispensation for tilmeldingskravet i 
E15. 
Dispensation for tilmeldingskravet i E15 samt ½ år udsættelse af fristen for be-
ståelse af 1. årsprøve.  
Efter omstændighederne dispensation til ½ års forlængelse af tidsgrænsen for 
beståelse af bacheloruddannelsen. 

 
3.3 Drøftelse af forældelse/tidsgrænser i relation til (start-)merit 
Med udgangspunkt i det medsendte notat blev problemstillingen drøftet. Det 
blev besluttet, at studienævnet ønskede at se og diskutere de afgjorte sager ved-
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rørende startmerit og forkortelse af tidsgrænser i forbindelse med dette års opta-
gelse. 

 
4. Til drøftelse og godkendelse: Reviderede kursusbeskrivelser på pro-

fessionsspor 1-6  
De fremsendte kursusbeskrivelser for professionsspor 1-6 blev godkendt med 
mindre rettelser, som fremsendes direkte til kursusleder. Ændringerne træder i 
kraft fra E16. 
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse på Familie-
samfund ved overgang til internationalt semester  
Studienævnet godkendte med mindre rettelser den reviderede kursusbeskrivelse, 
som træder i kraft E16. Med henblik på beskrivelsen i kursuskataloget mangler 
studienævnet forslag til anbefalet engelsksproget litteratur. Desuden ønskes fa-
gets overvejelser om, hvordan de internationale studerende lever op til mål 5 i 
betragtning af, at lovene angives kun at foreligge på dansk. 

 
6. Til drøftelse og godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse på Abdo-

men  
Studienævnet ønskede nærmere oplysninger om undervisningsform og antal ti-
mer i klinisk socialmedicin (der er flyttet til abdomen semesteret), og generelt 
mere præcise oplysninger til de forskellige fagområder. Præciseret kursusbeskri-
velse, herunder fordelingen mellem de forskellige fagområder, imødeses før god-
kendelse. 
 

7. Til drøftelse og godkendelse: Ændring af eksamensform i psykiatri 
Faget har ønsket, at skriftlig eksamen i psykiatri fra og med F16 udelukkende af-
holdes elektronisk – dvs. uden mulighed for at skrive i hånden. Opgaverne læg-
ges på Blackboard og de studerende uploader efterfølgende deres besvarelse. De 
studerende skal medbringe egen computer. 
 
Forslag til godkendelse: 
Eksamensopgaverne besvares udelukkende elektronisk og de studerende skal 
selv medbringe PC. AU stiller ikke adgang/opkobling til Internettet til rådig-
hed. Censur: ekstern censur Bedømmelse: 7-trinsskala Bemærkninger: Alle 
hjælpemidler er tilladte, herunder også adgang til internet. Eksamensvarighed: 
4 timer 
 
Studienævnet var positivt stemt, men undrede sig over, at AU ikke stiller netad-
gang til rådighed. HE Studier har efterfølgende oplyst, at AU stiller netadgang til 
rådighed. På dette grundlag er forslaget godkendt. 
 

8. Til drøftelse og beslutning: Delegation af kompetence til at træffe af-
gørelse om dispensation til at blive afmeldt prøver i forbindelse med 
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sygdom ved eksamen 
Med de nye regler (vedr. fremdriftsreformen) kræver en sygemelding til eksamen 
en dispensation til afmelding, og der skal dermed påregnes sagsbehandlingstid. 
Det er studienævnene, der har kompetencen til at dispensere fra prøve- og un-
dervisningstilmeldinger. 
Sager om sygdom i forbindelse med eksamen vil typisk dukke op efter start af ek-
samensperioden, og vil helst skulle afgøres 7 dage inden reeksamen starter, hvor-
for der vil være behov for en hurtig og smidig sagsbehandling.  
 
Studienævnet besluttede i overensstemmelse med indstillingen, at delegere 
kompetencen til at træffe afgørelse om dispensation fra tilmelding til prøver be-
grundet i sygdom til studieleder.  
 

9. Til orientering og diskussion: Svar fra Biokemi på henvendelse fra 
studieleder i forbindelse med undervisningsevaluering 
På baggrund af en henvendelse til faget fra studieleder som opfølgning på stu-
dienævnets drøftelse af evalueringsrapporten på medicin fra E14, blev kursets 
svar på henvendelsen drøftet. Faget fandt at evalueringen har været noget misvi-
sende. Studienævnet tog svaret til efterretning. Endvidere diskuterede studie-
nævnet det problematiske i at offentliggøre evalueringer, der ikke er tilstrække-
ligt valide, fx ved meget lave svarprocenter. Problemstillingen vil blive vendt med 
CESU. 

 
 
10. Til orientering: Offentliggørelse af CPR-numre 

Medicinerrådet har gjort opmærksom på, at der i forbindelse med planlægning af 
holdopgaver på et semester på kandidatuddannelsen er blevet lagt holdlister 
med CPR-numre på alle studerende på det pågældende semesters på Blackboard. 
De studerende reagerede straks og listerne blev taget ned, men de studerende er 
naturligvis kede af hændelsen. 
 
Studieadministrationen har fået følgende forklaring fra IKM: 
IKM kom ved en beklagelig fejl til at lægge en holdliste på Blackboard, hvor cpr-
numre skulle have været fjernet. Listen blev dog hurtigt fjernet igen. Helt kon-
kret var det et spørgsmål om hastværk. Det giver anledning til, at HE Studier re-
viderer den konkrete arbejdsgang i samarbejde med IKM. HE Studier vil i øvrigt 
i den kommende tid gennemgå listerne med henblik på at reducere omfanget af 
anførelse af cpr-numre på diverse lister, så vi kan undgå den slags hændelser 
fremover. Det er også blevet undersøgt, hvorvidt der vil være spor på internettet 
efter hændelsen. Det vil der ikke, da Blackboard er et lukket system med lås på, 
så når informationen er slettet fra Blackboard efterlades der ikke spor. 
 
Studienævnet bemærkede hertil, at der efterlades spor, når en fil åbnes på fx en 
pc eller en mobil. Man fandt det helt uacceptabelt, at denne offentliggørelse var 
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sket – der bør slet ikke være cpr.nr. på holdlister, og procedurerne bør gennem-
gås. 

 
11. Til orientering: Oversigt over optagne studerende på hhv. BA og KA 

pr. 1. september 
Det understreges, at tallene er foreløbige tal og at de officielle nøgletal har skæ-
ringsdato 1. oktober. 

 
12. Til orientering: Nye pjecer vedr. eksamenssnyd 

Reviderede regler om eksamenssnyd på AU. 
 
13. Eventuelt 

En VIP bemærkede, at det var svært at finde censorer til kandidatspecialet. 
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