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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 17. maj 2016 (5 min) 
 

3. Dispensations- og meritsager (30 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 4 dispensationssager til behandling 
 
Tema for punkt 3-5: Fremdriftsreform II 
Information om beslutninger og processer opdateres løbende her: 
http://studerende.au.dk/nyheder-og-
arrangementer/nyhedsarkiv/nyhed/artikel/fremdriftsreform-ii-paa-health/ 
 

4. Til diskussion og beslutning: Progressionsregler på kandidatuddan-
nelsen (15 min) 
Prodekanen og fakultetsledelsen har besluttet, at alle progressionsregler på alle 
uddannelser på Health skal fjernes pr. 1. september, medmindre et hensyn til pa-
tientsikkerheden gør, at progressionsreglen beholdes. 
Kursusleder på hhv. 4. og 6. semester KA er derfor blevet bedt om deres vurde-
ring af, hvorvidt der er et særligt hensyn til patientsikkerheden, der gør at vi skal 
bibeholde progressionsbestemmelsen:  
 
Svar fra kursusleder, 4. semester KA: 
Jeg har spurgt alle undervisningsansvarlige på de afdelinger, der har klinikop-
hold og holdundervisning med patienter, og med de progressionsregler, der er 
sat op for kandidatdelen af medicinstudiet, er der aktuelt ikke nogen grund til 
at tro at studerende, der kommer på 4. sem. KA og som skal bestå 45 ECTS po-
int på hvert af de tidligere semestre ikke er kvalificerede og kan indgå i klinisk 
kontakt uden fare for patienterne.  
Det vurderes derfor, at der vil være mulighed for at afskaffe progressionskra-
vet på 4. sem KA pr. 1. september 2016. 

http://studerende.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhedsarkiv/nyhed/artikel/fremdriftsreform-ii-paa-health/
http://studerende.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyhedsarkiv/nyhed/artikel/fremdriftsreform-ii-paa-health/
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Svar fra kursusleder, 6. semester KA: 
Det virker voldsomt at argumentere ud fra patientsikkerhed, men manglende 
progressionsregler vil lægge et større arbejde og ansvar i undervisningen med 
differentiering mellem de studerende på semesteret pga. uensartede kompeten-
cer for at sikre den patientbaserede klinikundervisning.  
 
Studienævnet skal beslutte, om de eksisterende progressionsregler på kandidat-
uddannelsen skal fjernes eller beholdes.  
Fjernes progressionsreglerne, træder ændringen i kraft 1. september 2016 
 

5. Til diskussion og beslutning: Delegation af kompetence til studiead-
ministrationen (5 min) 
For alle HE’s dispensater – dvs. studerende med aktuelle dispensationer fra til-
meldingskravet – skal der udregnes individuel maksimal studietid.  
 
Indstilling: Studienævnet uddelegerer kompetencen til studieadministrationen, 
hvad angår udregning af maksimal studietid for dispensater. 
 

6. Til orientering: Nye førsteårsprøveregler på Health  
Træder i kraft 1. september 2016 
 

7. Til diskussion og beslutning: Overførsel af elementer fra logbøger i 
forbindelse med ny kandidat 2016-studieordning (15 min) 
På baggrund af indstilling fra fagmiljøet beslutter studienævnet hvilke godkendte 
logbogselementer på gammel ordning, der kan overføres til samme eller et andet 
professionsspor på ny kandidatstudieordning 2016.  
 

8. Til drøftelse: Spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen 2016 (20 min) 
Studienævnet bedes vurdere vedlagte udkast til spørgsmål til studiemiljøunder-
søgelsen med henblik på at reducere omfanget af undersøgelsen til 20-30 
spørgsmål. 
Spørgsmålene i excelarket vurderes på en skala fra 1 (slet ikke vigtigt) til 5 (me-
get vigtigt). Vurderingen angives i de gule kasser - alternativ i de grå - hvis vig-
tigheden af et helt spørgsmålsbatteri vurderes ens.  
Studienævnet er ligeledes velkommen til at fremsende evt. bemærkninger til 
spørgsmålsformuleringer. Udvalget for Uddannelse vil herefter beslutte de ende-
lige spørgsmålsformuleringer. Udvalget vil foretage en helhedsvurdering og sik-
re, at undersøgelsen lever op til de lovmæssige krav. 
 

9. Til drøftelse: Aftagerpanel – nye principper (15 min) 
Studieleder orienterer om principper og præsenterer forslag til ny sammensæt-
ning af aftagerpanelet, samt processen herfor og hvordan aftagerpanelet kan an-
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vendes mere aktivt fremover.  
 

10. Til orientering: Censortilbagemeldinger V15/16 
 

11. Til orientering: Høringssvar fra hhv. Censorformandskab og Styrel-
sen for Patientsikkerhed i forbindelse med ny KA-studieordning 
 

12. Eventuelt 
 
Ad 2: Referat fra d. 17. maj 2016 
 
Ad 3: Orientering om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 3 studentersager til behandling 
 
Ad 5: Notat delegation maksimal studietid 
 
Ad 6: Notat vedr. ændrede førsteårsprøveregler 
 
Ad 7: Notat overførsel af logbogselementer 
 
Ad 8: Sagsfremstilling til studienævnenes vurdering af spørgeskema 
 Excel-ark: Udkast til Spørgeskema SMU2017 
 20160303_Health spørgsmål 
 
Ad 10: Censortilbagemeldinger vedr. eksamen V15-16 
 Bilag til notat om Censorevaluering-medicin 
 
Ad 11: Høring studieordning Kandidatuddannelsen i Medicin – censorformandskab 
 Høringssvar om kandidatuddannelse AU – Styrelsen for Patientsikkerhed  
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