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Studienævnsmøde d. 30. januar 2018
Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Torben Steiniche, Kristian Stengaard-Pedersen, Niels Uldbjerg, Ellen Hollands Steffensen, Julius Hvidt, Nikolaj Bøgh,
Afbud: Agnes Lunde, Bo Christensen, Tharsika Sakthivel, Helene Bøge Jørgensen
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Dorte Lindvald Pedersen
Observatører: Bodil Hammer Bech, Christian Weis, Caroline Boye, Mette Venø
Hastrup

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra 19. december 2017
Referat godkendt.

3.

Dispensationssager
4.1 Orientering om afgjorte sager
4.2 8 dispensationssager til behandling
Sag 1: Dispensation til 4. prøveforsøg + ½ års udsættelse af maksimal studietid
begrundet i dokumenteret eksamensangst og forventet snarligt igangsat behandling herfor.
Sag 2: Dispensation til afmelding af valgfag, ½ års udsættelse af maks. studietid,
afmelding af 4. semester og ny holdsætning på biokemi grundet dokumenteret
sygdom siden ultimo november 2017.
Sag 3: Afslag på 1 års udsættelse af førsteårsprøven og yderligere 1 års udsættelse
af maks. studietid. Opfordres i stedet til at søge ind på ny, når vedkommende er
klar til det.
Sag 4: Dispensation til 4. prøveforsøg i fysiologi begrundet i usædvanlige forhold i
forbindelse med hhv. 1. og 2. prøveforsøg.
Sag 5: Dispensation til 4. prøveforsøg i fysiologi begrundet i længerevarende depression.
Sag 6: Dispensation til 5. forsøg i biokemi grundet usædvanlige forhold.
Sag 7: Afslag på ansøgning om 4. prøveforøg, ikke dokumenteret usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation.
Sag 8: Afslag på klinikplads i Aarhus eller pendlerafstand. Optagelse på talentforløb hører ikke kriterier for tildeling af Aarhusplads/pendlerafstand, og studienævnet vurderede ikke at optagelse på talentforløbet er et usædvanligt forhold,
der kan begrunde en dispensation fra principperne.
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4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen
Studieleder orienterede om de tilbagemeldinger, der er kommet fra fagmiljøer
m.fl. på den fremlagte plan for revision af medicinuddannelserne. Studienævnet
drøftede herefter de væsentligste tilbagemeldinger, og godkendte bla. mindre ændringer i kassogrammet for kandidatuddannelsen, for at sikre en mere sammenhængende valgfri blok. Desuden godkendtes en navneændring i arbejdstitlen på
et af de foreslåede fag på 1. semester BA, samt en mindre ændring i fordeling af
ECTS mellem to fag på 1. semester BA. Desuden blev det godkendt at Neuroscience på 3. semester BA skal udbydes på engelsk. Endeligt blev det vedtaget at
holde fast i fleksibiliteten for deltagelse i kurser såfremt et ikke-eksperimentelt
BA-projekt udbydes på 15 ECTS.

5.

Godkendelse af 2 nye medlemmer af aftagerpanelet på medicin
De to foreslåede udskiftninger af medlemmer af aftagerpanelet blev godkendt af
studienævnet.

6.

Høring: Udkast til ny studieordning i KA medicin ved AAU
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har fremsendt udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i medicin, der forventes at
træde i kraft den 1. september 2018. Studienævnet havde ingen kommentarer til
udkastet, men ønsker helt og lykke med den nye ordning og glæder sig i øvrigt til
at følge udfoldelsen heraf.

7.

Udpegning af én studerende til arbejdsgruppe om kursusevaluering
Health Uddannelsesforum (HUF) har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med 3 studieledere og 3 studerende, der skal udfærdige en fælles og enkel
procedure for kursusevalueringerne på HE.
Fra medicin blev studerende Julius Hvidt valgt til at indgå i arbejdsgruppen.

8.

Påmindelse: Evalueringsproceduren på medicin
Processen for evaluering blev diskuteret. Der findes om et par uger nye semesterrepræsentanter, som vil fremgå af MR hjemmesiden. Der blev rejst spørgsmål om
hvilket materiale kursusleder må fremsende til semesterrepræsentanten. Der må
fremsendes resultat af AU’s online evaluering, men ikke personhenførbare kommentarer. Såfremt kommentarer ønskes fremsendt skal det derfor ske i en anonymiseret form. Kursusledere skal informeres herom.

9.

Til orientering: Årsberetning fra Censorformandskabet
Årsberetningen blev taget til efterretning.

10. Studienævnsseminar 2018 i Odense: Foreløbigt program samt udvælgelse af facilitatorer til to workshops
Der afholdes studienævnsseminar den 26. og 27. februar 2018 på Radisson Blu
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H.C. Andersen Hotel i Odense.
Opgave:
Studienævnet skal facilitere to workshops – hhv. ”EDU-IT” og ”Frafald og gennemførsel” – se vedhæftede.
Pga. meget få tilmeldte til seminaret kan studienævnet kun byde ind på den ene af
de to workshops, nemlig EDU-IT. Studerende Mette Hastrup er tovholder på
denne workshop.
Tilmelding
Kommer: Mette, Kristian, Per, Bodil, Anna, Karoline
Afbud: Ellen, Nikolaj, Julius, Christian, Torben, Niels, Jeppe, Caroline

11. Eventuelt

