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1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra 19. marts 2019 

 
3. Tema: Godkendelse af studieordning for bacheloruddannelsen i medi-

cin – høringsversion  
(første del 1 t. og 45 min., pkt. 3.7 kl. 18, anden del 1 t. og 15 min.) 

Der er udarbejdet en sagsfremstilling til dette punkt. I dagsordenen er gengivet indstil-
lingerne fra fremstillingen. Hver indstilling uddybes i sagsfremstillingen. 
 
Det indstilles, at 

3.1 Studienævnet godkender kompetenceprofilen. I vurderingen heraf tages ud-
gangspunkt i en samlet vurdering af uddannelsens læringsmål, prøveformer og 
undervisningsaktiviteter.  
 

3.2 Studienævnet godkender indstilling vedr. anvendelse af ekstern censur på ud-
dannelsen. 
 

3.3 Studienævnet drøfter deres holdning til udformning af et casespor gennem ud-
dannelsen. Se særskilt sagsfremstilling herfor.  
 

3.4 Studienævnet identificere evt. yderligere elementer, der ikke er beskrevet i det 
fremsendte, der er med til at dokumentere opfyldelse af mål om internationali-
sering, omverdensinddragelse og tråde til life science industrien og den teknolo-
giske udvikling.  
 

3.5 de MCQ elementer, der foreslås som værende del af en løbende udprøvning (Ge-
nom og Genetik og Molekylære Principper) i første omgang formuleres som ind-
stillingsbetingelser.  

 
3.6 Studienævnet enten 1) godkender eller 2) fremsætter ændringsforslag som be-

tingelse for godkendelse af hvert kursus i studieordningen. Særligt lægges 
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vægt på godkendelse af kursernes: Titel, læringsformer, læringsmål og ud-
prøvning. Der er i dokumenterne indarbejdet korrekturforslag, som det ind-
stilles, at Studienævnet godkender.  

 
3.7 Drøftelse af klinikelement i kurset Funktionel Anatomi m. gæst Hen-

ning Mølgaard (kl. 18).  
Behandlingen af de enkelte kurser afbrydes kl. 18 med drøftelse af klinikele-
ment på Funktionel Anatomi. Kl. 18.45 fortsætter behandlingen af de enkelte 
kurser.  
Se vedlagte sagsfremstilling vedr. klinik på bacheloruddannelsen i medicin.  

 
4. Evt.  
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