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Studienævnsmøde d. 22. november 2016 
 
 
Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Jeppe Prætorius, Kristian Stengaard-
Pedersen, Jette Kolding Kristensen, Julius Hvidt, Agnes Hennebjerg Lunde, Nikolaj 
Bøgh, Vibeke Bjerg Pedersen og Mai-Britt Vestergaard. 
 
Fraværende: Ellen Hollands Steffensen, Niels Uldbjerg 
 
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Lene 
Ehrhorn, Dorte Lindvald Pedersen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af ekstra punkt. 
 

2. Godkendelse af referat fra 25. oktober 2016 
Referat godkendt. 
 

3. Dispensationssager 
 
3.1 Principiel drøftelse og beslutning: Studieaktivitetskrav og dispensationer 
Forslaget til retningslinjen blev drøftet og den foreslåede praksis blev godkendt i 
studienævnet. Studienævnet godkendte tillige at bibeholde studieaktivitetskravet 
for dispensater, der får ny studiestart 1-2 semestre efter optagelsestidspunkt. 
  
3.2 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 
3.3 5 dispensationssager til behandling 
Sag 1: Dispensation til 1 års udsættelse af studiestart begrundet i depression. Ny 
studiestart S17, hvorfra studieaktivitetskrav tæller.  
Sag 2: Dispensation til ½ års udsættelse af beståelsesfrist for førsteårsprøven 
samt ny maksimal studietid pga. depression. 
Sag 3: Afslag på ansøgning om 5. prøveforsøg i patologi, da der ikke er dokumen-
teret usædvanlige forhold i et omfang og af en grad, der kan begrunde en dispen-
sation til et 5. prøveforsøg.  
Sag 4: Afslag på ansøgning om yderligere udsættelse af den 12-årige beståelses-
frist, Da der ikke er dokumenteret usædvanlige forhold i et omfang og af en grad, 
der kan begrunde yderligere udsættelse. 
Sag 5: Genbehandling: Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg, da der ikke er do-
kumenteret usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation. 
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4. Til drøftelse og beslutning: Fertilitetsbehandling vs. behandlingskræ-
vende sygdom. 
Studienævnet drøftede problematikken, og vurderede at fertilitetsbehandling 
med fordel kan planlægges, så det ligger uden for semestrene, fx i ferieperioder. 
Som udgangspunkt er fertilitetsbehandling ikke at sidestille med behandlings-
krævende sygdom.  
 

5. Til drøftelse: AAUs revision af bacheloruddannelsen i medicin 
Studienævnet drøftede AAUs fremsendte forslag til revision af BA-uddannelsen i 
medicin. Studienævnet tog den ny studieordning for BA til efterretning.  
 

6. Til drøftelse og godkendelse: Præcisering af generelle bestemmelser i 
studieordningerne 
Det blev godkendt at tilføje nedenstående sætning i hhv. bachelor- og kandidat-
studieordningen på medicin under generelle bestemmelser:  
 
Studiet er bygget op med en faglig progression semester for semester. Alle kur-
ser forudsætter den faglige viden, der kan erhverves på de foregående seme-
stre. 
 

7. Til godkendelse: Pensum Hoved-Neuro F17 
Sygdomslisten blev godkendt. Der er kommet en ny kirurgibog fra FADL, faget 
anbefales at skifte over til ny udgave. Dette behøver i så fald ikke godkendes 
yderligere.  
Ændringerne træder i kraft fra og med F17. 
 

8. Til godkendelse: Engelsk som undervisningssprog i epidemiologi og 
biostatistik 
Studienævnet godkendte at engelsk som undervisningssprog kan forekomme. 
 

9. Nyt punkt 9: Præcisering af regler vedr. omprøve på bacheloropgaven 
Ved individuelle eksperimentelle projekter skal der ikke ændres i den studeren-
des opgaveformulering, såfremt den studerende dumper eksamen. Det er samme 
opgaveformulering ved hhv. 1., 2, og 3. prøveforsøg.  
Studieportalen opdateres jf. beslutningen.   
 

10. Til orientering: Reeksamen på Gynaecology-Obstetrics and Pediatrics 
Det er i studieordningen blevet præciseret, at reeksamen i gynaecology-obstetrics 
and pediatrics er en mundtlig eksamen. 
 

11. Til orientering: Optag, bestand og produktion 
 

12. Til orientering: Udfasning af forskningsår på KU 
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13. Mødedatoer foråret 2017: 
Tirsdag d. 24. januar 
Tirsdag d. 21. februar 
Tirsdag d. 21 marts 
Tirsdag d. 25. april 
Tirsdag d. 23. maj 
Tirsdag d. 27. juni 
 
KEK indkalder VIP-medlemmer via outlook. 
 

14. Eventuelt 
14.1 På fysiologi er man ved en fejl kommet til at sætte et pensum-emne på over-
springslisten for en af de anbefalede lærebøger. Man har derfor været nødt til at 
ændre i pensum 6 uger inden eksamen. Emnet er dog begrænset, og studienæv-
net kan acceptere ændringen på det sene tidspunkt, da læringsmålene i studie-
ordningen allerede dækker emnet, da emnet er inkluderet i de øvrige anbefalede 
lærebøger, og da fejlen er identificeret på det tidspunkt, hvor der undervises i 
emnet.  
14.2 Logbøger: De studerende har sammen med kursuslederne udført et stort og 
tiltrængt arbejde med at revidere og opdatere logbøgerne på alle hovedkurser. 
Arbejdet blev præsenteret på kursusledermødet på IKM d. 16. november 2016. 
For at logbøgerne kan nå at blive trykt inden F17, besluttes det at logbøgerne 
godkendes i studienævnet ved rundsendelse på e-mail. De studerende sender 
samlet til KEK, der rundsender til alle medlemmer i studienævnet. 
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