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Mødedato: 21.11.2017, kl. 16-19 
Mødested: Vennelyst Boulevard 9, 1611-121B 
Mødeemne: Ekstraordinært studienævnsmøde i forbindelse med revision af medicin-
uddannelserne, studienævnet for medicin. 
 
Deltagere: Helene Bøge Jørgensen, Agnes Hennebjerg Lunde, Tharsika Sakthivel, El-
len Hollands Steffensen, Nikolaj Bøgh, Julius Edward Miller Hvidt, Jeppe Prætorius, 
Kristian Stengaard-Pedersen, Niels Uldbjerg (deltager fra kl. 17.30), Torben Steiniche, 
Bo Christensen, Per Höllsberg, Inge Hougaard Ipsen (referent) 
 
Under punkt 4 deltager: Lars Bo Nielsen (dekan), Charlotte Ringsted (prodekan for 
uddannelse), Thomas G. Jensen (institutleder biomedicin), Kristjar Skajaa (institutleder 
klinisk medicin) 
 
  
 
 
1. Valgfrihed i ny kandidatstudieordning for medicin (kl. 16.00-16.30) 
Studienævnet bedes drøfte muligheder for udvidelse af valgfrie elementer i en ny kan-
didatstudieordning. Se ad 1.  
 
2. Fokusområder for nye studieordninger: Opsamling på input fra stude-

rende og kursusledere (kl. 16.30-17.00) 
Studerende og kursusledere har med udgangspunkt i vision og strategisk grundlag for 
medicinuddannelserne haft lejlighed til at komme med input og konkrete forslag til, 
hvordan en justeret bachelor- og kandidatuddannelse indfrier målsætningerne. Per 
fremlægger en opsamling af de input, studienævnet har modtaget. Der er som bag-
grundsmateriale for mødet vedlagt bilag med de studerendes input samt input fra kur-
suslederne på bachelor- og kandidatuddannelsen. Institutledelsen på Institut for Bio-
medicin har også indsendt et selvstændigt input. Se ad 2.1, 2.2 og 2.3.   
 
3. Drøftelse af bachelor- og kandidatuddannelsens kommende struktur 

(kl. 17.00-17.30) 
Med udgangspunkt i opsamlingen under pkt. 2 ønskes en drøftelse af principper for 
kommende struktur på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen. Formålet er at nærme 
sig grundlæggende beslutninger, som kan ligge til grund for det kommissorium, stu-
dienævnet skal beslutte sig for primo december. 
 
4. Studienævnet får gæster (kl. 17.30 – 18.30) 
Dekan Lars Bo Nielsen, prodekan Charlotte Ringsted, institutleder Thomas G. Jensen 
og institutleder Kristjar Skajaa har ønsket at deltage i studienævnets møde. Formålet 
er at drøfte fakultetsledelsens ønsker i forhold til at gøre plads til forskning i medicin-
uddannelsen.  
 
5. Opsamling og konklusioner (18.30 – 19.00) 
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Studienævnet samler op på dagens drøftelser og aftaler, hvad de næste skridt skal 
være.   
 
Bilag: 
Ad. 1 Kort sagsfremstilling 
Ad. 2 .1 Input fra studerende 
Ad. 2.2 Input fra kursuslederne kandidat- og bacheloruddannelsen 
Ad. 2.3 Input fra institutledelsen Biomedicin 
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