
 
 

 
 
 Uddannelseskvalitet og 
studienævnsbetjening (SNUK), 
HE 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
Fax: +45 8612 8316 
E-mail:  health@au.dk 
health.au.dk/ 

 

 
 
Dato: 25. oktober 2016 
Ref: kek 

 
 
Side 1/3 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Studienævnsmøde d. 25. oktober 2016 
 
 
Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Jeppe Prætorius, Niels Uldbjerg, Kristi-
an Stengaard-Pedersen, Jette Kolding Kristensen, Julius Hvidt, Agnes Hennebjerg 
Lunde, Nikolaj Bøgh og Mai-Britt Vestergaard. 
 
Fraværende: Ellen Hollands Steffensen, Vibeke Bjerg Pedersen 
 
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Der blev omdelt en ekstra sag vedr. dispensationsansøgning. Nævnet godkendte 
at optage denne på punkt 3 i dagsordenen. Revideret dagsorden godkendt. Der 
blev herefter budt velkommen til Jette Kolding Kristensen, der er nyt VIP med-
lem af nævnet. 
 

2. Godkendelse af referat fra 20. september 2016 
Referat godkendt. 
 

3. Dispensations- og meritsager  
3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
3.2 På studienævnsmødet blev følgende afgørelser truffet: 
 
Studienævnet havde en principiel drøftelse af problematikken forbundet med 
annullering af prøveforsøg fremfor afmelding eller dispensation til ekstra prøve-
forsøg. Studienævnet valgte fremover at stramme op, så der kun annulleres i 
ganske få tilfælde. 
 
Sag 1: Afslag på ansøgning om annullering af 2. prøveforsøg i mikroskopisk ana-
tomi.  
Sag 2: Genbehandling - Fastholdelse af afslag på 3x4 prøveforsøg, udsættelse af 
førsteårsprøveregel og maksimal studietid. Vurderes fortsat ikke studieegnet. 
Sag 3: Genbehandling – Fastholdelse af afslag på udsættelse af beståelseskravet 
for førsteårsprøven. Vurderes fortsat ikke studieegnet.  
Sag 4: Afslag på ansøgning om annullering af mikroskopisk anatomi, dispensati-
on til udsættelse af beståelseskrav på førsteårsprøven samt afmelding af kurser 
E16 begrundet i usædvanlige forhold. 
Sag 5: Afslag på ansøgning om 5. prøveforsøg i fysiologi – ikke dokumenteret 
usædvanlige forhold. 
Sag 6: Dispensation til ny studiestart, afslag på annullering af prøveforsøg. 
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Sag 7: Afslag på ansøgning om dispensation til afmelding af eksamen i makro-
skopisk anatomi grundet graviditet, og heraf ønske om ikke at deltage i dissekti-
onskursus. Information fra arbejdstilsynet godtgør, at lave koncentrationer af 
formaldehyd ikke udgør risiko for fostre. Derudover arbejdes i helt nyrenoverede 
lokaler med minimal eksposition. Derfor kan utryghed ikke begrunde dispensa-
tion til afmelding. Dispensation til udsættelse af deltagelseskravet begrundet i 
mulig fejlinformation.  
Sag 8: Dispensation til ekstra tid til OSCE pga. alvorlig stammen.  
Sag 9: Dispensation til særlige prøvevilkår begrundet i synshandicap.  
Sag 10: Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i genetik, ikke dokumenteret 
usædvanlige forhold 
Sag 11: Dispensation til ansøgning om særligt rul på 12. semester begrundet i til-
sagn om klinikophold i Grønland. Ansøgninger skal være inde og færdigbehand-
lede hhv. 1/11 og 1/5, for at man kan være sikker på sit ønske. 

 
4. Til drøftelse: Evalueringsrapport F16 

Studienævnet drøftede evalueringsrapporten for foråret 2016 med henblik på at 
identificere problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal iværk-
sætte tiltag. 
 
Studienævnet havde følgende generelle ønsker til evalueringerne: 
- I forhold til at højne svarprocenten blev det foreslået, at man kunne bede kur-
suslederne ”reklamere” lidt, så de studerende bliver bekendt med, at deres svar 
faktisk bliver brugt.  
- Evalueringer bør skemasættes – så det bliver husket. Fx de første 10 min. af 
sidste undervisningsgang.  
- Studienævnet ønsker mere efterbehandling i form af respons fra kurserne, før 
det behandles i studienævnet. 
 
Studienævnet gennemgik herefter evalueringerne, men måtte konstatere, at eva-
lueringerne for dette semester pga. tekniske problemer og general lav svarpro-
cent ikke kan danne basis for at iværksætte tiltag.  
 
 

5. Til drøftelse: Forslag til sammensætning af aftagerpanel på medicin 
Studieleder præsenterede et revideret forslag til sammensætning af aftagerpanel 
på medicin. Studienævnet drøftede og godkendte forslaget. Forslaget vil herefter 
blive sendt til dekanatet til godkendelse.  
 

6. Til drøftelse: Studienævnsseminar 27-28. februar 2017 
• Studienævnet ønsker at traditionen fortsætter. Hele studienævnet bør delta-

ge hvis muligt. 
• Ideer til temaer/drøftelser: Forskningsår; implementering af fremdriftsre-

formen: Samspil ml. maksimale studietider; studieaktivitetskrav og faglige 
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tidsgrænser; udvikling af medicinuddannelsen; kvote 2; internationalt seme-
ster; dispensationer; evalueringer; lægeerklæringer, deres brug og ønsker til 
deres udformning. 

 
7. Til orientering: Endelige spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen 

Studienævnet havde leveret input til AUs Udvalg for Uddannelse, som nu har 
vedtaget de endelige spørgsmål i forbindelse med studiemiljøundersøgelsen. De 
endelige spørgsmål var vedlagt til orientering. 

 
8. Eventuelt 

8.1 Lokalesituationen til flere obligatoriske forelæsninger på KA er for dårlig, der 
er for lidt plads og dårligt indeklima. 
8.2 Impax – ikke alle studerende har adgang til dette billeddiagnostiske værktøj, 
men det blev fremført, at der forventes at være rettet op herpå i løbet af få måne-
der. Hvis problemet fortsætter, må de studerende tage kontakt til studieleder. 
8.3 Cpr-numre er blevet offentliggjort ved en fejl. Der er redegjort for forløbet, 
der beror på en menneskelig fejl.  
8.4 Information til de studerende fremgår af Blackboard og studieportalen eller 
evt. via post.au., som de studerende derfor har pligt til at holde sig ajour med. 
Det er derudover udmærket, at studerende medvirker til udbredelsen af informa-
tion, fx via facebook-sider mv., men studerende kan ikke være sikre på, at al 
nødvendig information kan tilgås udenom de officielle kanaler. 
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