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Referat 

1. Gæst: Lars Iversen fra Dermatologi er gæst på studienævnsmødet 
Lars Iversen orienterede kort om baggrunden for at flytte dermatologi fra 5. se-
mester til 6. semester på kandidatuddannelsen. Man planlægger i forbindelse 
med flytningen at lave om i formen på undervisningen, idet man ønsker at bevæ-
ge sig væk fra rene forelæsninger hen imod andre former for undervisning, bla. 
korte videoer, som de studerende selv kan tilgå, når det passer dem, samt mere 
case-baseret undervisning. 
Lars Iversen vurderede, at dermatologi maksimalt vil kunne eksaminere 1-2 da-
ge, svarende til højest 16 studerende, idet antallet af patienter sætter begræns-
ninger.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra 15. marts 2016 
Referat godkendt med tilføjelse under pkt. 3. 
 

4. Dispensations- og meritsager  
4.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
4.2 På mødet blev følgende afgørelser truffet: 

 
• Sag 1: Genbehandling - Dispensation til 4. prøveforsøg i patologi begrundet i 

usædvanlige forhold 
• Sag 2: Genbehandling - Afslag. Ingen nye oplysninger, der kan begrunde en  

dispensation 
• Sag 3: Genbehandling – Dispensation til 4. prøveforsøg i genetik begrundet i 

usædvanlige forhold 
• Sag 4: Dispensation til særlige prøvevilkår begrundet i stammen 
• Sag 5: Dispensation fra tilmeldingskravet grundet særlig international post 
• Sag 6: 1 års tidsgrænsereduktion i to sager om meritvurdering 
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• Sag 7: Dispensation til pauser fra siddende stilling + amning ved skr. MCQ-
eksamen på 2 timer 

• Sag 8: Dispensation til pause fra siddende stilling til skr. eksamen på 1½ time – 
afslag på tid til amning 
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Akut-kronisk  
Godkendt med virkning fra F17.  
 
Den nuværende fordeling - 20% til almen, 80% til resten – bibeholdes indtil vi-
dere. Dog tages fordelingen af studerende op til fornyet drøftelse med henblik på 
implementering fra F17.  
 

6. Til drøftelse og godkendelse: Pensum - sygdomsliste Akut-kronisk  
Godkendt med virkning fra F17.  
 

7. Til orientering og drøftelse: Studieleder orienterer om datapakken 
forud for statusmødet på medicin  
Studieleder orienterede kort om formålet med statusmøderne og gik herefter til 
drøftelse af selve datapakkerne. 
 
Studienævnet havde flere punkter til beretningen, som studieleder samlede op og 
tager med til statusmødet. 

 
8. Til godkendelse: Undervisningssprog hhv. Fysiologi og Mikroskopisk 

Anatomi  
Godkendt. Studienævnet understreger dog, at der skal undervises på et forståe-
ligt engelsk. Undervisning på dårligt engelsk kan foranledige, at studerende flyt-
ter rundt på hold, hvilket kan være uhensigtsmæssigt for fagene, som derfor ind-
skærpes, at undervisning på engelsk skal holde samme høje pædagogiske og fag-
lige niveau som al anden undervisning faget udbyder. 
 

9. Til orientering: Kommenteringssvar fra studienævnets formand og 
næstformand i forbindelse med AUs scenarie for ny fremdriftsreform 
 

10. Til orientering: Valgfaget Creative Specialist er endeligt godkendt 
 

11. Eventuelt 
11.1 Studieleder orienterede om fejl i eksamensplanlægning på 4. semester KA. 

Administrationen træffer foranstaltninger for at rette op på problemet. 
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