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Referat

Studienævnsmøde d. 23. maj 2017

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

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Til kommentering: Vision og Strategisk Grundlag – medicinuddannelsen. Gæst: Prodekan Charlotte Ringsted
Prodekan Charlotte Ringsted indledte punktet med en kort introduktion til institutionsakkrediteringen og status herpå samt til det igangværende arbejde og
selve processen for revision af medicinuddannelsen. Derefter drøftede studienævnet det udarbejdede udkast til Vision og Strategisk Grundlag for medicinuddannelsen ved Aarhus Universitet. Kommentarer indsendes til IHI med deadline
d. 6. juni.

3.

Godkendelse af referat fra 25. april 2017
Referatet blev godkendt.

4.

Dispensationssager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 4 dispensationssager til behandling

Karoline Engsig-Karup

Sag 1: Ansøgning om dispensation til ½ års udsættelse af førsteårsprøven begrundet i tidligere længerevarende sygdom – fakta tjekkes ved UJ før sagen kan
endeligt behandles.
Sag 2: Dispensation til ny holdsætning på biokemi og valgfaget, afslag på udsættelse af maksimal studietid samt individuel studieplan begrundet i manglende
prognose.
Sag 3: Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til eksamen pga. eksamensangst. Det er en del af prøvens formål at kunne præstere under pres, og ekstra tid vil nedsætte prøvens niveau.
Sag 4: Afslag på ekstra tid til eksamen pga. aspergers syndrom og angst. Det er
en del af prøvens formål at kunne præstere under pres, og ekstra tid vil nedsætte
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prøvens niveau.
5.

Til drøftelse samt aftale om videre proces: Statusmøde på medicin
Studienævnet drøftede bilagsmaterialet, og kom med input til studieleders beretning, som studieleder medtager i den endelige beretning.
Undervisere og studerende i studienævnet skal ligeledes forud for dette års statusmøde særskilt komme med input til beretningen. Det blev besluttet, at hhv.
undervisere og studerende sender input direkte til Per Höllsberg med deadline d.
26. maj.

6.

Eventuelt
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