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Konstituerende studienævnsmøde d. 24. januar 2017

Referat

Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Jeppe Prætorius, Kristian StengaardPedersen, Jette Kolding Kristensen, Agnes Hennebjerg Lunde, Ellen Hollands Steffensen, Julius Hvidt, Nikolaj Bøgh, Vibeke Bjerg Pedersen, Tharsika Sakthivel.
Fraværende: Mai-Britt Vestergaard, Jette Kolding Kristensen, Helene Bøge Jørgensen, Niels Uldbjerg, Karoline Engsig-Karup
Fra studieadministrationen: Lise Ask Andersen, studievejleder Dorte Lindvald
1.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med udsættelse af pkt. 7 til næste møde
Godkendelse af referat fra 20. december 2016
Referat godkendt

3.

Dispensationssager
3.1 Der blev orienteret om sager afgjort siden sidste studienævnsmøde
3.2 2 dispensationssager til behandling:
Sag 1: Dispensation til 4. prøveforsøg i Genetik og Mikroskopisk anatomi, 1½ års
udsættelse af beståelsesfristen for førsteårsprøven, 1 års udsættelse af maksimal
studietid samt ny holdsætning på Genetik, Mikroskopisk anatomi, Makroskopisk
anatomi, Biokemi samt valgfag grundet nylig diagnosticeret bipolar lidelse.
Sag 2: Dispensation til 1 års udsættelse af beståelsesfristen for førsteårsprøven +
ny holdsætning på Genetik, Mikroskopisk anatomi, Makroskopisk anatomi, Biokemi og valgfag begrundet i længerevarende udlandsophold i forbindelse med
svær sygdom og usædvanlige forhold i nærmeste familie. Afslag på udsættelse af
maksimal studietid – det ekstra ½ år skønnes brugt til langvarigt udlandsophold.

4.

Til drøftelse og godkendelse: Nyt valgfag på KA medicin
Der er ønske om at oprette et nyt valgfag på KA-uddannelsen i medicin: Lægemiddeludvikling; Udvikling, godkendelse og regulering i
industrielt, klinisk og administrativt regi
SN ser positivt på forslaget og er enige om, at det er et godt initiativ. Dog kan
valgfaget ikke godkendes i sin nuværende form.
SN finder, at valgfaget som beskrevet er for omfattende og indeholder for mange
læringsmål til et 5 ECTS valgfag. Man ser derfor gerne, at valgfaget fokuseres
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mere. Samtidig bemærker SN, at den foreslåede eksamensform er en skriftlig opgave på ca. 10 sider. Dette svarer til et 10 ECTS kursus (fx bacheloropgaven) og
harmonerer ikke med eksamensformen på de øvrige valgfagskurser. Faget bedes
overveje en anden eksamensform, og opfordres til at vælge en form, der kunne
involvere studenteraktiverende fremlæggelser undervejs i kurset. Herved minimeres også ressourceudgifter til bedømmelse af eksamen.
På den indsendte formular mangler visse formaliteter, som fx angivelse af antal
timer pr. uge.
Det anføres som forudsætning for deltagelse på valgfaget at Farmakologi på bachelor er bestået. SN ønsker bekræftelse på, at dette betyder, at studerende fra
andre universiteter, der er overflyttet til kandidaten, og evt. ikke måtte have haft
Farmakologi på bachelor, således ikke kan vælge valgfaget.
5.

Til diskussion: Forslag til styrkelse af dialogen mellem semesterrepræsentant og kursusleder i forbindelse med kursusevalueringer
Forslaget godkendes med følgende forslag:
- Lav inspirationspunkter til mødet mellem semesterrepræsentant og kursusleder
- Tilføjelse af et punkt 7: Informer studerende om, hvilke dele af evalueringen,
der tages med videre

6.

Til orientering og diskussion: Årsrapport fra Censorformandskabet
Orienteringen blev taget til efterretning.

7.

Orientering om årgangsstatistik v/studienævnsformand
Udskudt til kommende møde

8.

Til orientering samt tilmelding: Studienævnsseminar
Der afholdes studienævnsseminar den 27. og 28. februar 2017 på Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel i Odense. Det foreløbige program er vedhæftet.
Til orientering: Overblik over regler i forbindelse med fremdrift II
Orienteringen blev taget til efterretning

9.

Eventuelt
Til orientering: Genetik eksamen er fra og med sommer 2017 reduceret til 3 timer (fra 3 timer og 15 min.). De 15 min. var oprindeligt tænkt til de studerendes
fordeling af eksamensbesvarelser i konvolutter, hvilket er faldet bort efter at faget er overgået til digital eksamen.
Der klages igen over for små lokaler – særligt på 11. semester. Konsekvensen er
at studerende ikke kommer til undervisningen, eller går undervejs. Det er særligt
kritisabelt ved obligatorisk undervisning. Institutleder på Klinisk Medicin er klar
over problemet.
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