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Studienævnsmøde d. 22. januar 2019
Til stede: Per Höllsberg, Torben Steiniche, Bodil Hammer Bech, Mogens Andreasen,
Julius Hvidt, Caroline Boye, Mette Venø Hastrup, Daniel Wæver, Thomas Jensen,
Magnus Møller, Peter Alexander Rytter Secher, Casper Skjærbæk
Afbud: Niels Uldbjerg, Signe Borgquist
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra 18. december 2018
Referat godkendt.

3.

Tema: Revision af medicinuddannelsen
Studieleder introducerede punktet med en kort status på revisionsprocessen og
det pågående arbejde i arbejdsgrupperne.
Herefter drøftede studienævnet de indsendte produkter fra arbejdsgruppen for
biokemi og fysiologi. På baggrund af studienævnets drøftelser går feedback efterfølgende tilbage til arbejdsgruppen.

4.

Opfølgning på kursusevalueringer F18: Tilbagemeldinger fra kursusledere
• Referater fra mundtlige evalueringer på KA (ikke tidligere fremsendt)
o Studienævnet drøftede evalueringerne, men savnede instituttets stillingstagen til, hvad man efterfølgende vil gøre med de indkomne forslag og kritikpunkter.
Studienævnet bemærkede, at der generelt er en meget lav besvarelsesprocent på de elektroniske spørgeskemaer på kandidatdelen, hvilket kunne hænge sammen med den mundtlige evaluering.
• Tilbagemelding fra Farmakologi v/Ulf Simonsen
o Studienævnet tager redegørelsen til efterretning, og ser frem til øgede
svarprocenter i den kommende evaluering grundet anden fremgangsmåde på kurset, hvor der sættes 10 minutter af til evaluering på spørgetimen.
• Tilbagemelding fra Professionssporet v/Louise Binow Kjær
o Studienævnet tager redegørelsen til efterretning.
• Tilbagemelding fra Fysiologi v/Mogens Andreasen
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Studienævnet tager redegørelsen til efterretning, og ser frem til at
følge evalueringsprocenten fremover, eftersom kursusledelsen har
valgt at stoppe med særskilte evalueringer på papir.
Tilbagemelding fra Miljø- og arbejdsmedicin v/Christiane Beer
o Svar fra kurset var ikke indkommet inden udsendelse af dagsorden og
bilag, hvorfor punktet udsættes til næste møde.
o

•

Studienævnet diskuterede efterfølgende muligheden for at bruge de frie spørgsmål i
evalueringen mere strategisk i forhold til de satsningsområder forskellige fag arbejder
med. Studienævnet ønskede dog ikke at binde evalueringsskemaerne mere end de allerede er. Der er i dag mulighed for, at fagene selv kan vælge at foretage en sådan strategisk evaluering.

5.

Evt.
Studienævnsseminar i Odense d. 25-26. februar 2019.

