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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af referater fra 26. januar 2016 
Referater godkendt 
 

3. Dispensations- og meritsager  
 

3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 
3.2 På mødet blev følgende afgørelser truffet: 
 
Dispensation til yderligere ½ års udsættelse af fristen for at bestå henholdsvis 
førsteårsprøven og bacheloruddannelsen samt dispensation for kravet om til-
melding til 30 nye ECTS i F16 pga. usædvanlige forhold. 
 
Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i patologi og yderligere udsættelse af ba-
cheloruddannelsens tidsgrænse, da der ikke var dokumenteret usædvanlige for-
hold og ansøger skønnedes ikke studieegnet. 
 
Dispensation til 5. prøveforsøg i patologi begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i patologi og yderligere udsættelse af ba-
cheloruddannelsens tidsgrænse, da der ikke var dokumenteret usædvanlige for-
hold. 
 
Afslag på ansøgning om 1 års udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven, 
da ansøger ikke skønnedes studieegnet (pt). (I tilfælde af ønske om ny KOT an-
søgning, når ansøger er rask, vil der forinden skulle søges dispensation i studie-
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nævnet om 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi og udsættelse af fristen for at 
bestå førsteårsprøven). 
 
Dispensation til afmelding af re-eksamen i makroskopisk anatomi pga. doku-
menterede usædvanlige forhold. 
 
Afslag på ekstra tid til MCQ-eksamen, Abdomen, da det vurderes at ville sænke 
prøvens niveau. 
 
Dispensation til 4. prøveforsøg i fysiologi pga. usædvanlige forhold. 
 

4. Til drøftelse - Dispensation til at ønske bestemt rul ved udlandsop-
hold  
Studienævnet accepterede, at studerende, der er på udveksling på universiteter i 
Tyskland på en af de på 11. semester godkendte fagpakker, vil kunne søge di-
spensation til det rul på 12. semester, hvor specialet ligger først, således at de ik-
ke går glip af obligatoriske elementer i introugerne herhjemme, hvor semesteret i 
Tyskland endnu ikke er afsluttet. 
Der vil kunne meddeles dispensation, hvis det i øvrigt er praktisk muligt.  
 

 
5. Til drøftelse og godkendelse: Justering af eksamensform på interna-

tionalt semester fra og med E16 
Det indsendte forslag af 12. februar 2016 blev godkendt.  
Det betyder, at eksamen på Familie-samfund, det internationale semester, fra og 
med efterårssemestret 2016, bliver 70 MCQ-spørgsmål på 105 minutter (1 time 
og 45 minutter) samt 11 OSCE-stande. Der er en uændret vægtning af OSCE og 
MCQ på 50/50, og udfyldt logbog er fortsat indstillingsbetingelse til eksamen. 
 
Socialmedicin og Dermatologi-venerologi vil herefter bliver udprøvet på de se-
mestre, som de flytter til. Socialmedicin vil dog i en overgangsordning (for de or-
dinært indskrevne studerende) blive udprøvet på 5. semester, Familie-samfund 
semestret i perioden E16 til og med E17; for detaljer, se forslaget. 
 

6. Til orientering:  
”Til studienævnene på Health har fakultetsledelsen nu endeligt godkendt de 
vedhæftede grænseværdier for Healths uddannelser. I den forbindelse takkes 
studienævnene for input i høringsprocessen.” 
 

7. Til orientering: Evalueringsrapporten for MMI-pilot i forbindelse 
med den kommende kvote-2 optagelsesprøve 
http://cesu.au.dk/fileadmin/www.medu.au.dk/centret/MMI_evalueringsrappor
t.pdf 

http://cesu.au.dk/fileadmin/www.medu.au.dk/centret/MMI_evalueringsrapport.pdf
http://cesu.au.dk/fileadmin/www.medu.au.dk/centret/MMI_evalueringsrapport.pdf


 
 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

Der var enkelte kommentarer til rapporten. 
 

8. Eventuelt 
En studerende påpegede, at der savnes et E-skema. Særligt på kandidatuddan-
nelsen / den kliniske undervisning, er det svært at få overblik over sit skema. 
Studieleder oplyste, at der på AU er et udvalg, som er i gang med at se på mulig-
hederne for E-skema. 
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