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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt  
 

2. Godkendelse af referat fra 26. juni 2018 
Referat godkendt med få rettelser.  
 

3. Dispensationssager 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 2 dispensationssager til behandling 
 
Sag 1: Afslag på ansøgning om udsættelse af studiestart på ubestemt tid grundet 
følger efter trafikulykke. Ved evt. fremsendelse af ny dokumentation med ny 
prognose kan sagen evt. genbehandles. 
Sag 2: Dispensation til 5. prøveforsøg begrundet i ny behandling for eksamens-
angst. 
 
3.3  Orientering om konkret afgørelse fra styrelse. Studienævnet orienteres om 
konsekvenser for praksis, når afklaring herom foreligger.  
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen:  
Til drøftelse og evt. godkendelse: Kommissorier for arbejdsgrupper 
på kandidatuddannelsen samt nye kompetenceprofiler for hhv. BA og 
KA. 
Studieleder indledte punktet med en kort orientering om status på revisionspro-
cessen og det igangværende arbejde i hhv. projekt- og arbejdsgrupper. 
 

4.1 Herefter drøftede studienævnet det vedlagte kommissorium. Kommissoriet er 
udarbejdet af projektgruppen for kandidatuddannelsen.  
Studienævnet havde kun en enkelt kommentar gående på, at studienævnet øn-
skede det præciseret i kommissoriet, at man gerne ser en varieret udprøvning 
henover semestrene. Herefter godkendte studienævnet det fælles kommisso-
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rium for det videre arbejde med udvikling af kandidatstudieordningen på medi-
cin. 
Kommissoriet for valgfrit forløb og samtlige semestre på kandidatuddannelsen 
blev ligeledes godkendt. 
   

4.2 Studienævnet drøftede forslag til nye kompetenceprofiler på hhv. bachelor- og 
kandidatuddannelsen.  
 
Studienævnet havde dog flere bemærkninger og forslag til ændringer, hvorfor 
kompetenceprofilerne ikke kunne godkendes i deres nuværende form. 
 
En lille arbejdsgruppe bestående af Niels Uldbjerg, Torben Steiniche, Per Hölls-
berg og HE Studier gennemarbejder kompetenceprofilerne igen med henblik på 
godkendelse.   
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Ændring af eksamensform på Miljø- og 
arbejdsmedicin 
Eksamensformen godkendes med virkning fra og med S19. Dog havde studienæv-
net forslag til alternativer, der fremsendes til kursusledelsen. 
 

6. Til orientering: Evaluering af internationalt semester F18 
Studienævnet takkede for orienteringen og tog den til underretning. De stude-
rende i studienævnet bemærker, at kursusledelsen har taget evt. kritikpunkter til 
efterretning og allerede har gjort tiltag for at forbedre visse punkter. 
 

7. Eventuelt 
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