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Studienævnsmøde d. 17 maj 2016

Referat

Til stede: Per Höllsberg, Niels Uldbjerg, Torben Steiniche, Kristian StengaardPedersen, Jeppe Prætorius, Annelli Sandbæk, Julius Hvidt, Agnes Hennebjerg Lunde, Vibeke Bjerg Pedersen, Nikolaj Bøgh og Ellen Hollands Steffensen.
Fraværende: Mai-Britt Vestergaard
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Julie
Jessen Hvidt
1.

2.

3.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra 19. april 2016
Referat godkendt
Dispensations- og meritsager
3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde.
3.2 Der blev på studienævnsmødet truffet følgende afgørelser:
Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår begrundet i svær allergi. Ikke dokumenteret usædvanlige forhold.
Dispensation til særlige prøvevilkår begrundet i svære rygsmerter.
Afslag på særlige prøvevilkår. Ikke dokumenteret en funktionsnedsættelse, der
kan begrunde en dispensation.
Afslag på dispensation fra tilmeldingskrav. Ikke dokumenteret usædvanlige forhold.
3.3 Til drøftelse: Principbeslutning om, hvorvidt studienævnet vil give dispensation til at afmelde fag, hvis studerende tilmelder sig ekstra fag. Studienævnet
valgte ikke at ændre på de gældende regler så kort tid inden et nyt regelsæt træder i kraft pr. 1. september 2016.
Studerende kan således fortsat under de gældende regler tilmelde sig ekstra
ECTS end de 30 ECTS, de tvangstilmeldes, men ekstratilmeldinger kan ikke give
dispensation til afmeldinger af tvangstilmeldte fag.

4.

Til drøftelse: Evalueringsrapport E15
Studienævnet drøftede evalueringsrapporten for efteråret 2015 med henblik på
at identificere problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal
iværksætte tiltag.
Hvert semester på både BA og KA blev gennemgået et ad gangen
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Opsummering:
Generelt har der været lav svarprocent, hvilket svækker validiteten af evalueringerne. Problemer med Blackboard går dog igen på mange semestre. Det er rodet,
der mangler struktur og det anvendes ikke godt nok. Der ønskes fælles retningslinjer for hvordan siderne struktureres, så det bliver nemmere at orientere sig i
de filer, der bliver lagt ud.
Der ønskes erfaringsudveksling mellem klinikstederne. Endv. påpeges det uhensigtsmæssige og lidet pædagogiske i meget lange forelæsningsdage på KA.
Studienævnet understreger, at man mangler de systematiske skriftlige evalueringer. Dette forventes løst med overgangen til nyt evalueringssystem i E2016. Kursuslederne opfordres derfor til at motivere de studerende til at gennemføre de
obligatoriske skriftlige evalueringer inden interviewet med institutlederen for
Klinisk Medicin. Desuden opfordres kursuslederne til at mødes med semesterrepræsentanter både inden og efter semesteret.
Beslutning:
Studienævnet ønsker fremover kommentarer fra kursuslederne til evalueringsrapporten, inden rapporten går i studienævnet. Med udgangspunkt i evalueringen bliver fagene fremover endvidere bedt om hvert semester at indmelde 1
punkt til studienævnet, som fagene vil have fokus på at optimere i det følgende
semester.
Proces for revision af logbøger vil blive taget op på et kommende studienævnsmøde.
Mulighed for erfaringsudvekling mellem kliniksteder samt organisering af
Blackboard bringes op på kursusledermøde med Institut for Klinisk Medicin.
Studieleder tager proces for evaluering, der fremmer høj svarprocent, samt proces til slutgennemgang af evalueringsresultater med studerende op med institutlederne.
5.

Til drøftelse og godkendelse: Undervisningssprog Mikrobiologi og
immunologi
Der ansøges om ændring af information i kursuskataloget til Undervisningssprog: Dansk/engelsk.
Godkendt.

6.

Til godkendelse: Kursusbeskrivelse valgfag BA: Gen- og stamcelleetik
Godkendt. Udprøvning ikke angivet, men skal være lig de andre valgfag.
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7.

Drøftelse af bacheloruddannelsens struktur
Studienævnet drøftede, hvorvidt der skal igangsættes et arbejde med henblik på
at se på bacheloruddannelsens struktur og sammensætning. Studieleder fik
mandat til at gå videre med processen, dog med kravet om, at de studerende skal
inviteres med i processen, og desuden bør der være klinisk repræsentation i en
evt. arbejdsgruppe.
Desuden lød en opfordring til at kigge ud over AUs og Danmarks grænser for inspiration, samt at have stort fokus på langt større samarbejde fagene imellem på
bacheloruddannelsen.

8.

Orientering fra Studieleder om Statusmøde med prodekanen
Medicin er indstillet til positiv akkreditering – både BA og KA. Derudover har
studieleder fokusområder med hjem fra statusmødet, som studieleder/institutledere skal have fokus på i det kommende år, med henblik på nyt statusmøde næste år.

9.

Til orientering: Svar fra kursusledelsen 4. sem. KA på henvendelse
fra Studienævnet

10. Datoer for møder i efteråret: Alle dage tirsdage kl. 16-18
23. august
20. september
25. oktober
22. november
20. december
11. Eventuelt
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