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Studienævnsmøde: 24. oktober 2017 kl. 16.00 – 18.30
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611.

Deltagere: Studienævnet for Medicin
Aarhus Faculty of Health Sciences

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra 26. september 2017

3.

Dispensationssager (60 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 7 dispensationssag til behandling

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen (30 min)
Dagsordenspunkt opdateres mandag inden mødet.

5.

Til endelig beslutning: Udvælgelse af oplægsholdere til den årlige uddannelsesdag på Health d. 13. december 2017 kl. 12.30-16.00 (10 min)
En invitation har været sendt ud til institutledere m.fl. med henblik på at byde ind
med temaer. Ved fristens udløb var der ikke indkommet nogen forslag.
Hvert studienævn skal udvælge:
1 oplægsholder til at give et 10-minutters oplæg (6 speedoplæg i alt)
2-4 personer til at lave og på dagen præsentere 2 roll-ups (12 roll-ups i alt).
Navne på oplægsholdere og roll-up ansvarlige samt titler på oplæg/roll-ups skal
sendes til Julie Nøjsen Fallesen jnf@au.dk senest d. 25. oktober (frist udsat
fra 18/10).
Fakultetet vil gerne tilbyde at betale for tryk af roll-ups, fristen for fremsendelse
af indhold hertil er den 10. november.
Frist for indsendelse af oplæg er den 1. december.

6.

Til diskussion: Kursusevaluering F17 (45 min)
Studienævnet bedes drøfte evalueringsrapporterne for foråret 2017 med henblik
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på at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal iværksætte tiltag.

7.

Til drøftelse: Evt. udfyldelse af samtykkeerklæring ved videooptagelse
af patienter på 12. semester til brug ved eksamen (10 min)
Juridisk set er et mundtligt samtykke ligeså gyldigt og bindende som et skriftligt
samtykke, men bør der alligevel indføres skriftligt samtykke? Studienævnet bedes
drøfte forslaget.
Kursusleder på almen medicin er blevet spurgt til instituttets holdning. Denne er
vedlagt som bilag.

8.

Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring i kursusbeskrivelse – Arktisk Medicin, valgfag BA.
Kurset ønsker at stramme kravene i forhold til at kunne bestå kurset ved undervisningsdeltagelse.
Såfremt forslaget godkendes, vil det få effekt fra og med foråret 2018.

9.

Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring i kursusbeskrivelse – Klinisk epidemiologi - teori anvendt i praksis, valgfag KA.
Kursusledelsen har lavet mindre rettelser, herunder fjernet læringsmål men ikke
tilføjet nye emner til kurset. Titel og indhold er ellers det samme. Studienævnet
bedes forholde sig til hvorvidt faget stadig kan udgøre et valgfag på KA med de
ganske små rettelser.
Såfremt forslaget godkendes, vil det få effekt fra og med foråret 2018.

10. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring af eksamensform i medicinsk filosofi og videnskabsteori
Kurset har indsendt forslag om ændring i eksamensform samt begrundelse herfor.
Såfremt forslaget godkendes, vil det få effekt fra og med foråret 2018.

11. Til drøftelse og evt. godkendelse: Ændring af reeksamensform på
miljø- og arbejdsmedicin
Faget ønsker at ændre reeksamensformen fra skriftlig til mundtlig, såfremt der er
færre end 10 studerende tilmeldt.
Praksis på medicin er, at fagene ud fra et fagligt synspunkt så vidt muligt skal
have samme eksamensform til ordinær og reeksamen (selvom der er få undtagelser, fx MCQ på kandidaten). Der ses ikke umiddelbart en god faglig grund til, at
reeksamen bør være anderledes end den ordinære eksamen.
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Desuden bør det understreges, at man ikke have ekstern censur på den ordinære
eksamen og intern bedømmelse på reeksamen.
Såfremt forslaget godkendes, vil det få effekt fra og med foråret 2018.

12. Til drøftelse og evt. godkendelse: Nyt BA-program – Udviklingsbiologi
13. Til drøftelse: Temaer til studienævnsseminar for medicin 2018
Vedlagt er forslag til en række forskellige temaer. Studienævnet bedes kommentere på forslagene, samt meget gerne komme med yderligere forslag til temaer.
Forslagene sendes efterfølgende videre til planlægningsgruppen.
14. Til orientering: Ændrede regler for udbetaling af transportrefusion og
betaling af logi ved udstationering
15. Til beslutning: Procedure for tildeling af pris
I anerkendelse af den store indsats fakultetets undervisere yder, har dekanatet
besluttet, at der fra 2018 og frem skal uddeles en række undervisningspriser på
Health. Prismodtagerne af de nye undervisningspriser skal vælges af de studerende på det pågældende studie. Der er på fakultetet samlet afsat 30.000 kr. til
dette tiltag.
Konkret vil hvert studienævn på Health kunne disponere over 5.000 kr. til uddeling af pris.
Det er studienævnet, der skal beslutte hvordan valgproceduren skal udformes og i
hvilket forum uddelingen skal ske. En mulighed kunne være fakultetets årlige uddannelsesdag.
16. Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Abdomen samt ønske
om at overgå til lukket bog-eksamen
Der er små ændringer til kursusbeskrivelsen. Derudover ønsker kursusledelsen,
at MCQ-eksamen ændres til en lukket bog-eksamen ligesom MCQ i gyn-obs er
blevet.
Såfremt forslaget godkendes, vil det få effekt fra og med foråret 2018.

17. Eventuelt

Ad 2:

Referat fra mødet d. 26. september 2017

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
7 sager til behandling
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Ad 4:

Skitse projektbeskrivelse og kommissorier

Ad 6:

Evalueringsrapport F17 bacheloruddannelsen
Evalueringsrapport F17 kandidatuddannelsen

Ad 7:

Udtalelse fra kursusledelse på almen medicin

Ad 8:

Eksamensformalia arktisk medicin gammel
Ny præcisering af eksamensformalia - arktisk medicin

Ad 9:

Kursusbeskrivelse valgfag KA Klinisk epidemiologi

Ad 10: Ændring af eksamensform medicinsk filosofi
Eksamensopgave september 2017
Ad 11: Ansøgning om mundtlig reeksamen M&A
Ad 12: Forslag til nyt emne til bacheloropgave – Udviklingsbiologi
Ad 13: Forslag til temaer SN-seminar februar 2018
Ad 14: Rejsegodtgørelse ny model F18
Kommunikation til de studerende vedr. transportrefusion
Ad 16: Følgebrev til kursusbeskrivelse
Kursusbeskrivelse Abdomen - foråret 2018

