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Referat

Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Niels Uldbjerg, Jeppe Prætorius, Kristian Stengaard-Pedersen, Jette Kolding Kristensen, Ellen Hollands Steffensen, Julius
Hvidt og Mai-Britt Vestergaard.
Fraværende: Nikolaj Bøgh, Vibeke Bjerg Pedersen, Agnes Hennebjerg Lunde,
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, studenterstudievejleder Majlie Sofie Knappe
1.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af ekstra sag under pkt. 3
Godkendelse af referat fra 22. november 2016
Referat godkendt.

3.

Dispensationssager
3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde
3.2 6 dispensationssager til behandling
Sag 1: Dispensation til klinikplads i Aarhus på Tidlig klinik begrundet i alvorlig
dokumenteret angst
Sag 2: Dispensation til ½ års udsættelse af studiestart begrundet i alvorlige mén
efter trafikulykke
Sag 3: Fastholdelse af afslag på merit til Biokemi
Sag 4: Genbehandling – fastholdelse af afslag på ansøgning om 5. prøveforsøg i
patologi – ingen nye usædvanlige forhold
Sag 5: Dispensation til ½ års udsættelse af studiestart begrundet i længerevarende depression
Sag 6: Genbehandling – dispensation til 3x4. prøveforsøg + 2 års udsættelse af
beståelsesfristen for førsteårsprøven begrundet i længerevarende depression

4.

Til drøftelse og godkendelse: Udmøntning af besparelser på færdighedstræningen
Studienævnet drøftede de varslede besparelser og fandt det meget ærgerligt og
betænkeligt, at de pågældende forløb i færdighedstræningen spares væk pga.
mangel på ressourcer. Det er i forvejen meget lidt de studerende har af praktiske
øvelser og hands-on træning, så det er trist at der skæres på dette område.
De studerende i studienævnet gav udtrykkeligt til kende, at de ikke kan stå inde
for de varslede besparelser. Studienævnet godkendte dog nødtvunget de medførte ændringer i undervisningen med effekt fra og med foråret 2017, da det ikke
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vurderes, at ændringerne vil medføre ændringer i kursernes læringsmål. Beslutningen blev truffet ved afstemning, hvor mindretallet tilkendegav utilfredshed
med resultatet.
5.

Til godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse Hoved-Neuro som følge
af ændringer jf. punkt 4
Ændringerne blev godkendt.
Ændringerne træder i kraft fra og med F17.

6.

Til drøftelse: Indstilling af kandidater til Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 2017
Studienævnet drøftede indstilling af kandidater til prisen og valgte at indstille en
underviser fra hhv. BA og KA.

7.

Til drøftelse: Indstilling af kandidater til Dronningens rejselegat
Studienævnet har ingen forslag.

8.

Til orientering: Ny regional instruks om studerendes brug af patientdata er nu tilgængelig i E-dok
Instruksen blev taget til efterretning. Instruksen findes her: http://edok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://edok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD0
8B4BC125804A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=110
0&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

9.

Til orientering: De reviderede logbøger er blevet endeligt godkendt i
studienævnet udenfor de planlagte møder via e-mail behandling af
punktet.

10. Eventuelt
Eksamen i Patologi blev afholdt i Digital Eksamen d. 19. december, hvor systemet ikke virkede. Det stressede de studerende og var desværre en dårlig oplevelse. Der var dog ros til administrationen og til HE IT for den måde, situationen
blev håndteret på. Der stilles spørgsmål ved, om systemet er blevet indført for
hurtigt, før man reelt har været klar til det.
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