Referat

AARHUS
UNIVERSITET

Karoline Engsig-Karup

HEALTH

Dato: 29. august 2017
Ref: kek

Side 1/3

Referat

Studienævnsmøde d. 29. august 2017

Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Kristian Stengaard-Pedersen, Agnes
Hennebjerg Lunde, Ellen Hollands Steffensen, Tharsika Sakthivel, Julius Hvidt, Nikolaj Bøgh, Helene Bøge Jørgensen
Afbud: Torben Steiniche, Bo Christensen, Niels Uldbjerg
Fra studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Dorte
Lindvald Pedersen
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med udsættelse af en studentersag.

2.

Godkendelse af referat fra 27. juni 2017
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse.

3.

Dispensationssager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 5 dispensationssager til behandling, en sag udsættes til næste møde
Sag 2: Genbehandling af sag: Ansøgning om 4. prøveforsøg i fysiologi. Der gives
dispensation til 4. prøveforsøg begrundet i nye oplysninger vedr. usædvanlige forhold.
Sag 3: Afslag på ansøgning om 4. prøveforsøg i mikroskopisk anatomi, ikke dokumenteret usædvanlige forhold.
Sag 4: Dispensation til 4. prøveforsøg i patologi samt ½ års udsættelse af maksimal studietid begrundet i usædvanlige forhold.
Sag 5: Dispensation til 5. prøveforsøg i gyn-obs samt 1½ års udsættelse af maksimal studietid begrundet i usædvanlige forhold. Afslag på ny holdsætning.

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen
Studieleder indledte punktet med en kort opsummering af processen indtil nu, og
det arbejde der nu ligger foran studienævnet. Herefter drøftede studienævnet Vision og Strategi for Medicinuddannelsen og traf endeligt beslutning om den videre proces.
4.1 Studienævnet bemærkede indledningsvist, at visions- og strategipapiret i princippet kan tolkes hen i den retning, som man ønsker, underforstået at det ud fra
papiret godt kan tolkes således, at medicinuddannelsen allerede lever op til alle
de krav, der stilles til den. Studienævnet finder dog visions- og strategipapiret
en god anledning til netop at kigge uddannelsen efter i sømmene, og ser bla. et
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stort potentiale i fx at få integreret bachelor- og kandidatuddannelsen i langt højere grad. Studienævnet ytrede dog umiddelbar bekymring for en væsentlig forringet uddannelse, hvis der skal ryddes et helt semester for at skabe et valgfrit
semester til fx forskning og læring, da det vil gå ud over den eksisterende undervisning og hermed kvaliteten af uddannelsen.
Studienævnet tog endeligt indstillingen til efterretning, og besluttede at påbegynde en revisionsproces, dog lige så meget på baggrund af andre faktorer, som
på baggrund af visions- og strategipapiret. Studienævnets umiddelbare vurdering er, at der kan laves mange gode ændringer og tiltag inden for de allerede
eksisterende studieordningsmæssige rammer.

4.2

Studieleder indledte med at introducere ”de grønne bobler” og gav en kort opsummering af, hvor i processen vi befinder os.
Studienævnet drøftede derefter hvorledes en proces for fase 1 skulle se ud, samt
hvilke personer og grupper der skal inddrages i processen. Studienævnet vurderede umiddelbart at arbejdet i fase 1 er så omfattende, at det vil strække sig ind i
det nye år, før processen er så langt, at den bevæger sig ind i fase 2.
Studienævnet fastlagde et ekstraordinært studienævnsmøde d. 18. september.
CESU inviteres til at deltage på mødet.

5.

Til drøftelse og godkendelse: Ændring i kursusbeskrivelse, professionsspor 2
Ændringerne blev godkendt med virkning fra F18

6.

Til drøftelse og godkendelse: Ny gennemgående lærebog på professionssporet
Lærebogen blev godkendt med virkning fra F18.

7.

Til drøftelse og godkendelse: Ny lærebog i Mikrobiologi og Immunologi
Lærebøgerne blev godkendt med virkning fra F18. Det er valgfrit for de studerende, hvilken bog man vælger at læse efter.

8.

Statusrapport på medicin
Studieleder gennemgik kort de konkrete handleplaner, der blev aftalt på statusmødet. Der var bemærkninger til punkterne 4, 6 og 7.
Studienævnet diskuterede i forlængelse af handleplanerne temaet kvalitetssikring
af eksamen.
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9.

Udpegning af studenterrepræsentant til faglig rådgivningsgruppe –
kvote 2
Studienævnet pegede på studerende Ellen Hollands Steffensen.

10. Eventuelt
Flere studerende fra 3. semester BA tager sundhedspsykologi på 4. semester.
Der går rygter om, at de studerende ikke indhenter underskrifter fra de patienter
på 12. semester, der videofilmes. Ellen Hollands Steffensen følger op på dette
punkt.
Placering af farmakologieksamen, kan det laves om, så reeksamen afvikles tidligere? Ellen Hollands Steffensen følger op på dette punkt.

