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Studienævnsmøde d. 20 september 2016

Referat

Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Jeppe Prætorius, Niels Uldbjerg, Kristian Stengaard-Pedersen, Julius Hvidt, Agnes Hennebjerg Lunde, Vibeke Bjerg Pedersen, Nikolaj Bøgh og Ellen Hollands Steffensen.
Fraværende: Mai-Britt Vestergaard, Annelli Sandbæk (udtrådt af nævnet)
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Lisbeth Sonne Christensen, Lene Marie Ehrhorn
1.

2.

3.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
Godkendelse af referat fra 23. august 2016
Referat godkendt
Dispensations- og meritsager
3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde
3.2 På studienævnsmødet blev følgende afgørelser truffet:
Sag 1 – Genbehandling: Fastholdelse af afslag på tre x 4. prøveforsøg, udsættelse
af førsteårsprøvekrav og maksimal studietid, samt sygemelding i E16. Vurderes
ikke studieegnet.
Sag 2 – Genbehandling: Dispensation til 4. prøveforsøg i fysiologi, begrundet i
usædvanlige forhold.
Sag 3 – Dispensation til 4. prøveforsøg i mikroskopisk anatomi og biokemi samt
½ års udsættelse af førsteårsprøvekravet og den 6-årige tidsfrist, begrundet i
usædvanlige forhold
Sag 4 – Afslag på 4. prøveforsøg i makroskopisk anatomi, ½ års udsættelse af
førsteårsprøvekrav og 6-årsfrist. Vurderes ikke studieegnet.
Sag 5 – Dispensation til fritagelse fra undervisning og eksamen i dermatologi på
nyt 6. semester KA 2016-ordning på baggrund af bestået 5. semester KA 2011ordning.
Sag 6 – Dispensation til 4. prøveforsøg i makro, begrundet i usædvanlige forhold.
Sag 7 – Dispensation til 4. prøveforsøg i professionsspor 4, begrundet i fejlvejledning.
Sag 8 – Dispensation til 2 semestres barsel i F17 og E17, herunder tilsvarende
udsættelse af maksimal studietid.
Sag 9 – Dispensation til afmelding af bindende tilmelding samt udsættelse af
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maksimal studietid, begrundet i usædvanlige forhold.
Sag 10 – Afslag på afmelding af hhv. 2. prøveforsøg i makro og 3. forsøg i genetik, der var ikke dokumenteret usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation.
Sag 11 – Dispensation til afmelding af 2. prøveforsøg i fysiologi grundet længerevarende sygdom op til eksamen.
Sag 12 – Afslag på ekstra tid end praksis. Der er ikke dokumenteret funktionsnedsættelse i en grad, der kan dispensere yderligere end praksis
Sag 13 – Afslag på 4. prøveforsøg genetik, udsættelse af førsteårsprøvekrav, afmelding af 4. semester samt ny holdsætning på biokemi. Vurderes ikke studieegnet.
Sag 14 – Genbehandling: Fastholdelse af afslag på 4. prøveforsøg i mikroskopisk
anatomi. Følte sig syg inden eksamen og gik til læge og fik erklæring, men valgte
alligevel at gå op til eksamen. Bestod ikke, og søgte så om annullering efter gennemført eksamen.
Sag 15 – Dispensation til annullering af 2.prøveforsøg i biokemi, afslag på annullering af 1. prøveforsøg. Ikke dokumenteret sygdom på datoen for 1. prøveforsøg.
Sag 16 – Afslag på udsættelse af førsteårsprøvekravet, afmelding af 4. semester
E16 og ny holdsætning genetik E16. Der er ikke dokumenteret usædvanlige forhold af en karakter og varighed, der kan begrunde den ringe studieprogression.
Vurderes ikke studieegnet.
4.

Til drøftelse: Forslag til sammensætning af aftagerpanel på medicin
(20 min)
Studieleder præsenterede et forslag til sammensætning af aftagerpanel på medicin. Studienævnet havde få forslag til ændringer. Et revideret forslag drøftes på
det kommende studienævnsmøde.

5.

Til orientering: Undervisningsevaluering på medicin
Undervisningsevaluering var på som punkt på mødet i Uddannelsesforum d. 14.
september. Studieleder orienterede herfra om status og processen videre frem.
Uddannelsesevaluering tages op igen på næste møde.

6.

Til orientering: Nye prøveregler på AU

7.

Til orientering og beslutning: Prodekanen inviterer til uddannelsesdag d. 13. december, temaet er ”Studenteraktiverende undervisning”
Studienævnet udvalgte, hvem der står for de forskellige oplæg på uddannelsesdagen. Mail sendes ud til alle involverede med frister m.m.

8.

Udpegning af nyt VIP-medlem til studienævnet
VIP-medlemmerne i studienævnet valgte enstemmigt at pege på Jette Kolding
Kristensen. Indstilling er sendt til valgsekretariatet, og Jette Kolding Kristensen
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har accepteret at indtræde som medlem.
9.

Eventuelt
9.1. Læk af Cpr-numre på studerende: På 2. semester KA er der ved en fejl tilgået
30 studerende en mail, hvor CPR numre på andre studerende fremgik. De studerende videresender mailen til studieleder, der tager problematikken op med institutlederen.
9.2. Koordinering ml. 10. semester og obligatorisk undervisning i udlandet: Ved
udveksling til Prag starter den obligatoriske undervisning i foråret inden eksamen herhjemme er afsluttet. De studerende på den aktuelle pakke er orienteret
på forhånd om risikoen herfor, og at det kan blive nødvendigt, at de skal rejse
hjem for at tage eksamen.
9.3. Møder resten af året udvides fra 16-18 til 16-18.30 pga. det generelt øgede
antal dispensationssager.
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