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Studienævnsmøde d. 24. april 2018
Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Torben Steiniche, Kristian Stengaard-Pedersen, Nikolaj Bøgh, Christian Weis, Julius Hvidt, Caroline Boye, Mette Venø Hastrup, Ellen Hollands Steffensen
Afbud: Niels Uldbjerg, Bodil Hammer Bech
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lise Ask Andersen, Daniel
Slater

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2.

Godkendelse af referat fra 20. marts 2018
Referat godkendt.

3.

Dispensationssager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 9 dispensationssager til behandling
Sag 1: Genbehandling - Afslag på ansøgning om klinikplads i Aarhus. Ikke dokumenteret helt særlige forhold, der kan begrunde en dispensation.
Sag 2: Afslag på ansøgning om særlige prøvevilkår i form af ekstra tid til eksamen,
ikke dokumenteret funktionsnedsættelse.
Sag 3: Genbehandling - Afslag på ansøgning om klinikplads i Aarhus. Ægtefælles
rejseaktivitet udgør ikke et særligt forhold, der kan begrunde en dispensation.
Sag 4: Afslag på ansøgning om 5. prøveforsøg i Patologi og ½ års udsættelse af
maksimal studietid. Ikke dokumenteret usædvanlige forhold.
Sag 5: Dispensation til ½ års udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven
samt ½ års udsættelse af maksimal studietid begrundet i depression.
Sag 6: Dispensation til 4. prøveforsøg i biokemi begrundet i nyligt konstateret
dysleksi
Sag 7: Afslag på ansøgning om aflæggelse af eksamen i Aarhus pga. manglende
usædvanlige forhold.
Sag 8: Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven begrundet i depression.
Sag 9: Dispensation til udsættelse af førsteårsprøven og maksimal studietid begrundet i depression.

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen (30 min)
Studieleder indledte punktet med en kort status på arbejdet i de forskellige arbejds- og projektgrupper.

Uddannelsesbetjening og
Vejledning (UDVEJ)
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8716 7414
E-mail: health.medarbejdere.au.dk
Web: health.medarbejdere.au.dk
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Til godkendelse: Semesterstruktur på bachelorstudieordning 2020
Studienævnet drøftede og godkendte den foreslåede semesterstruktur, og arbejdsgrupperne har således grønt lys fra studienævnet til at arbejde videre ud fra det
fremlagte forslag. Enkelte konkrete overvejelser tages med tilbage til projektgruppen.
Til orientering blev de næste milepæle kort opsummeret. På studienævnsmødet d.
29. maj er kompetenceprofilen for bacheloruddannelsen 2020 til behandling.
På studienævnsmødet d. 26. juni er kursusbeskrivelser af de enkelte kurser til behandling. På dette møde deltager Charlotte Ringsted, Prodekan for uddannelse.
Mødet udvides til kl. 20 og begrænses til kun at omhandle dispensationssager
samt tema.

5.

Til orientering: Tidsplan op til statusmødet på medicin d. 6. juni
Studieleder orienterede kort om processen frem til statusmødet d. 6. juni.

6.

Til drøftelse og godkendelse: Ønske om ændring i tilladte hjælpemidler, Inflammation, 1. semester KA
Studienævnet godkendte den ønskede ændring, der får effekt fra og med vintereksamen 18/19.

7.

Til drøftelse og godkendelse: Nyt valgfag – klinikophold: Patientcentreret onkologisk forløb (10 min)
Studienævnet drøftede, hvorvidt det foreslåede klinikophold kan godkendes til at
give merit som valgfag på kandidatuddannelsen i medicin.
Studienævnet godkendte klinikopholdet som valgfag på KA fra og med sommer
2018.

8.

Til godkendelse: Ændringer i kursusbeskrivelse, valgfag på KA: Forandrings -og procesledelse for læger (10 min)
Studienævnet drøftede de foreslåede ændringer i den eksisterende kursusbeskrivelse.
Ændringerne godkendes fra og med E18. Det understreges over for kursusledelsen, at der skal være en B-prøve for de studerende, der ikke kan bestå ved undervisningsdeltagelse.

9.

Til godkendelse: Genbehandling - rettelser til kursusbeskrivelse, valgfag på KA: Creative Specialist (10 min)
Genbehandling: Studienævnet drøftede de foreslåede ændringer i den eksisterende kursusbeskrivelse.
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Ændringerne godkendes fra og med E18.
Studienævnet havde dog flere kommentarer til kurset, der går tilbage til kursusledelsen.

10. Til orientering: Præcisering af formalia i forbindelse med aflevering
af Specialeopgaven, hhv. 2. og 3. prøveforsøg.

11. Til orientering: Oversigt over specialer i forbindelse med udveksling
på internationalt 5. semester KA, Gynaecology-obstetrics and paediatrics

12. Eventuelt
Kort orientering om besøg fra Oslo. Herunder deres evalueringsmodel.

