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Studienævnsmøde d. 15. marts 2016

Referat

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

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra 23. februar 2016
Referat godkendt

3.

Dispensations- og meritsager

3.1
3.2

Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde
Der blev orienteret om en sag fra KU

3.3

På mødet blev følgende afgørelser truffet:

•
•
•
•
•
•
•

4.

Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår – ingen funktionsnedsættelse.
Dispensation til 4. prøveforsøg makro 2 og overflytning til ny ordning begrundet i
usædvanlige forhold.
Dispensation til 4. prøveforsøg i biokemi begrundet i usædvanlige forhold. Afslag
på midlertidig indskrivning på KA.
Afslag på 4. prøveforsøg genetik – ingen usædvanlige forhold.
Dispensation til 4. prøveforsøg i genetik begrundet i usædvanlige forhold.
Dispensation til 4. prøveforsøg i patologi samt ½ års udsættelse af BAtidsgrænse begrundet i usædvanlige forhold.
Dispensation til fritagelse fra lodtrækning. Får plads i Aarhus eller pendlerafstand grundet behandlingskrævende sygdom.
Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Hoved-neuro-psyk
I forbindelse med omlægning af undervisningen på 4. semester KA har kursusledelsen fremsendt revideret kursusbeskrivelse samt rotationsplan for 4. semester
KA.
Kursusbeskrivelse for både hoved-neuro og for psykiatri blev godkendt med få
mindre rettelser. Ændringerne træder i kraft fra og med E16.
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Studienævnet ønsker at takke kursusledelsen og det faglige miljø for initiativet,
og giver stor ros med på vejen for det kæmpestore arbejde, der er foregået.
5.

Til godkendelse: Pensum Hoved-neuro-psyk
Hoved-neuro: Pensum godkendt med få mindre rettelser.
Psykiatri: Studienævnet beder om at få fremsendt et eksemplar af den ønskede
bog, før pensum kan endeligt godkendes.
Ændringerne træder i kraft fra og med E16.

6.

Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Professionsspor 4
Godkendt med få rettelser.
Ændringerne træder i kraft fra og med E16.

7.

Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse på Abdomen
Godkendt.
Ændringerne træder i kraft fra og med E16.

8.

Til drøftelse og godkendelse: Nyt valgfag KA, Creative specialist
Studienævnet drøftede den fremsendte kursusbeskrivelse, og havde i den forbindelse flere bemærkninger til bla. formuleringen af læringsmål, hvor der ønskes
en bredere anvendelse af de forskellige taksonomiske niveauer.
Kursusbeskrivelsen sendes tilbage til udbyder med henblik på en revision. Herefter sendes kursusbeskrivelsen tilbage til studienævnet til endelig godkendelse.

9.

Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Specialet
Der fremsendes forslag om ændring af kursusbeskrivelsen for specialet. Begrundelse for forslaget er et ønske om at tillade både kvantitative og kvalitative specialer. Ændringer er baseret på input fra forskere med baggrund i kvalitativ forskningsmetode. Max omfang for kvantitative er fortsat 24.000 anslag, men i tilfælde af at to eller tre personer afleverer øges omfang til hhv. 36.000 og 48.000 anslag.
Ved kvalitativ speciale er der ikke krav om IMRAD format og der tillades et omfang på 36.000 for en studerende og 48.000 og 60.000 ved gruppearbejde med
to og tre studerende. For læringsmålene for specialet er det præciseret, at den
studerende skal tilegne sig generel forståelse af forskningsmæssig metode og videnskabelig tilgang til et skriftligt arbejde.
Ændringerne træder i kraft fra og med E16.

10. Til orientering: Notat vedr. BYOD (bring your own device) til MCQeksamen
Fra og med sommereksamen 2016 går alle MCQ-eksamener på kandidatuddannelsen over til at bruge til BYOD-løsningen.
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Udover annoncering via de sædvanlige kanaler, bla. Blackboard og Studieportalen, foreslås det, at oplysningen meldes ud til de studerende via Medicinerrådets
facebookside.
11. Eventuelt
De studerende i studienævnet spørger til det valgfrie semester på KU, og om det
er noget, der er på vej på AU? For det har været drøftet i medicinerrådet, og de
studerende er ikke begejstrede for ideen. Såfremt det påtænkes at lave et sådan
valgfrit semester på kandidatuddannelsen i medicin på AU, anmoder de studerende om at blive involveret og hørt allerede tidligt i processen.
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