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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra 15. december 2015 
Referat godkendt med rettelser 
 

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 4. prøveforsøg i patologi begrundet i usædvanlige forhold. 
Dispensation til 2½ års udsættelse af den 6-årige tidsfrist for at bestå bachelor-
uddannelsen, herunder dispensation til ny holdsætning. Der udarbejdes ny 
stram studieplan. 
Afslag på ansøgning om yderligere ½ års udsættelse af tidsgrænsen for at bestå 
bacheloruddannelsen, samt afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i hhv. mikro-
skopisk og makroskopisk anatomi, samt afslag på fritagelse fra tilmeldingskravet 
F16. Den studerende vurderes ikke studieegnet, og vurderes dermed ikke i stand 
til at kunne bestå førsteårsprøven inden for rimelig tid. 
 

4. Til drøftelse og evt. godkendelse: Klinikfordeling af internationale 
studerende på internationalt semester fra og med E16 
Forslaget godkendes for den foreslåede periode på 1½ år.  
 

5. Til orientering: Studieledertal og årgangsstatistik for E15 
Studienævnet tog studieleders orientering til efterretning.  
 

6. Til godkendelse: Ændring i pensum på 3. semester biokemi  
Ændringen af pensum godkendes med virkning fra E16. Studienævnet bifalder 
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beslutningen. 
 

7. Til godkendelse: Kursusbeskrivelse familie-samfund Internationalt 
semester 
Kursusbeskrivelsen godkendt. 
 

8. Til indstilling: Potentiel kandidat til den Pædagogiske Hæderspris  
Studienævnet peger på Ole Bækgaard.  
 

9. Til orientering: AU har nu adgang til undervisnings- og evaluerings-
værktøjet Mentimeter 
 

10. Eventuelt 
10.1  
De studerende skal i studievejledningen anbefales at søge en dispensation ved 
længerevarende sygdom. 
 
10.2  
iPads til eksamen – de studerende påpegede, at der i den forgangne eksamens-
termin har været forskel på de oplysninger, der blev meldt ud på studieportalen 
og så de regler, der blev praktiseret af eksamenstilsynet. Dette er selvfølgelig ikke 
rimeligt over for de studerende, og administrationen vil indskærpe reglerne for 
eksamenstilsynet til kommende eksaminer. 

 
10.3  
Studieleder orienterede kort om det igangsatte arbejde med at flytte dermatologi 
til 6. semester, herunder udfordringerne med at finde en måde at udprøve der-
matologi. De studerende rapporterede, at Medicinerrådet hælder mod, at derma-
tologi udprøves alene – dvs. ikke sammen med/under almen medicin. 
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