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Studienævnsmøde d. 28. november 2017
Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Torben Steiniche, Bo Christensen, Kristian
Stengaard-Pedersen, Ellen Hollands Steffensen, Tharsika Sakthivel, Julius Hvidt, Nikolaj Bøgh, Helene Bøge Jørgensen
Afbud: Niels Uldbjerg, Agnes Hennebjerg Lunde
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Dorte Lindvald Pedersen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af en 5. dispensationssag samt beslutningspunkt under evt.

2.

Godkendelse af referat fra 24. oktober 2017
Referat godkendt med mindre rettelser
2.1 Referat godkendt med bemærkninger

3.

Dispensationssager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 5 dispensationssager til behandling
Sag 1: Afslag på ansøgning om udsættelse af førsteårsprøve og maks. studietid.
Der er stadig tid tilbage til at kunne bestå. Der må søges igen, hvis der bliver behov.
Sag 2: Dispensation til klinikplads i Aarhus pga. risiko for tilbagefald ved for lang
transporttid, begrundet i meget kliniktungt semester med returdag hver onsdag.
Sag 3: Dispensation til ½ års yderligere udsættelse af studiestart begrundet i
langvarig genoptræning efter trafikuheld.
Sag 4: Afslag på ansøgning om genoptagelse af sag – ikke dokumenteret nye
usædvanlige forhold, der kan begrunde en genoptagelse.
Sag 5: Afslag på ansøgning om ny studiestart. Sygdom i kortere perioder med
flere længere raske perioder indimellem kan ikke begrunde dispensation til ny
studiestart.

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen
Studienævnet behandlede forskellige forslag til elementer, der skal indgå i kommissorium for det videre arbejde med studieordningsrevisionerne. Konklusionerne samles i første udkast til kommissorium og projektbeskrivelse, som behandles på mødet 12.12.2017.
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5.

Til drøftelse og godkendelse: Summer school som valgfag på KA i medicin: Cognitive Neuroscience
Studienævnet drøftede kursusbeskrivelsen og havde flere bemærkninger, som
kursusledelsen bedes kommentere på og rette til, inden kurset kan endeligt godkendes som valgfag. Såfremt kurset godkendes på det kommende studienævnsmøde i december, åbnes der for tilmelding.

6.

Til orientering: Studieleder orienterer om væsentlige punkter i hhv.
studieledertal og årgangsstatistik
Studieleder orienterede kort om årgangsstatistikken, men understregede at brugbarheden af statistikken er ganske dårlig. Der er brug for bedre forarbejdede data,
hvis det reelt skal kunne anvendes. HE Studier er i proces med at få kigget på udarbejdelsen af mere anvendelige og læsbare rapporter.

7.

Til orientering: Konklusion på spørgsmålet om flytning af farmakologitesten på 6. semester KA
En arbejdsgruppe har kigget nærmere på mulighederne for at flytte farmakologitesten. Arbejdsgruppen har konkluderet, at det vil være særdeles omkostnings- og
ressourcetungt, samt et problem ift. specialeafleverings- og bedømmelsesfristerne
på 6. semester. Studentergruppen fandt det beklageligt, at det ikke kunne lade sig
gøre. Studienævnet tog arbejdsgruppens indstilling til efterretning.

8.

Til orientering: Invitation og program for Uddannelsesdagen d. 13. december

9.

Til beslutning: Datoer for studienævnsmøder i foråret 2018
Tirsdag d. 30. januar kl. 16-18.30
Tirsdag d. 27. februar kl. 16-18.30
Tirsdag d. 20. marts kl. 16-18.30
Tirsdag d. 24. april kl. 16-18.30
Tirsdag d. 29. maj kl. 16-18.30
Tirsdag d. 26. juni kl. 16-18.30
Ovenstående datoer blev vedtaget.

10. Eventuelt
Anbefalet litteratur i Læge-patientkommunikation og tidlig klinik: Kjær (red.).
Lægens roller. En guide til professionel udvikling for medicinstuderende og
yngre læger. FADL’s Forlag 2017. Forslaget blev godkendt.

