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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med tilføjelse til pkt. 6 
 

2. Godkendelse af referat fra 17. maj 2016  
Referat godkendt 
 

3. Dispensations- og meritsager  
3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 
3.2 På mødet blev 4 dispensationssager behandlet: 
Dispensation til individuel studieplan samt udsættelse af førsteårsprøvereglen 
begrundet i kronisk sygdom. 
Genbehandling: Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår, ikke dokumenteret 
tilstrækkelig funktionsnedsættelse. 
Dispensation til ny studiestart og annullering af prøveforsøg begrundet i langva-
rig sygdom. 
Dispensation til enerum ved eksamen pga. funktionsnedsættelse. 
 
Tema for punkt 4-6: Fremdriftsreform II 
Information om beslutninger og processer opdateres løbende her: 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/fremdriftsreform-ii-paa-health/  
 

4. Til diskussion og beslutning: Progressionsregler på kandidatuddan-
nelsen  
På baggrund af udtalelser fra kursuslederne på de berørte semestre besluttede 
studienævnet at ophæve de eksisterende progressionsregler.  
Studienævnet udtrykte dog bekymring for de studerendes faglige niveau, hvis der 
ikke fremover vil være en tvungen progression på kandidatuddannelsen i medi-
cin, der kan sikre de studerendes kontinuerligt forbedrede faglige niveau igen-
nem semestrene. Studienævnet lagde derfor ved sin beslutning om ophævelse af 
progressionsreglerne vægt på, at fagene fortsat tager udgangspunkt i, at de stu-
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derende har opnået de kompetencer, der erhverves på de forudgående semestre.  
 
Ændringen træder i kraft 1. september 2016. 
 

5. Til diskussion og beslutning: Delegation af kompetence til studiead-
ministrationen – udregning af maksimal studietid 
Studienævnet besluttede at uddelegere 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 
På baggrund af indstilling fra fagmiljøet besluttede studienævnet at godkende de 
af fagmiljøet foreslåede fritagelser på baggrund af tidligere beståede elementer.  
 
Studienævnet nedsatte desuden et logbogsudvalg bestående af alle kursusledere 
på kandidatuddannelsen, 3 studerende, institutleder for klinisk medicin samt 
studieleder for medicin. Udvalget sekretariatsbetjenes af studieadministrationen.  
 
Udvalget har til opgave at foretage en revision af logbøgerne på kandidatuddan-
nelsen henover efteråret 2016 med det mål for øje, at nye logbøger skal være klar 
til foråret 2017. 
 

8. Til drøftelse: Spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen 2016 
Studienævnet drøftede det fremsendte forslag til spørgsmål, og vurderede hvert 
spørgsmål efter relevans. Vurderingen sendes tilbage til Udvalget for Uddannel-
se, der herefter foretager den endelige udvælgelse af spørgsmål. 
 

9. Til drøftelse: Aftagerpanel – nye principper  
Studieleder orienterede kort om de nye principper for aftagerpaneler på Health, 
og diskuterede en ny sammensætning af aftagerpanelet baseret på repræsentati-
onsområde, kompetencer og geografi.  
På studienævnsmødet i august fremlægger studieleder et forslag til en sammen-
sætning af panelet, der på augustmødet vil blive drøftet i studienævnet.  
 

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 
12.1 Studieleder orienterer om, at der er drøftelser i gang med henblik på at lave 
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en ny studieordning på medicin.  
12.2 Der er stadig en del usikkerhed om, hvad der er tilladt at medbringe til ek-
samen. Der arbejdes på en afklaring i studieadministrationen. Der spørges desu-
den til, om fagene kan få en guide for, hvordan man laver digitale opgaver? 
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