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Studienævnsmøde d. 20. marts 2018
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Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Dorte Lindvald Pedersen,
Lene Ehrhorn

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4.1.

2.

Godkendelse af referat fra 20. februar 2018
Referat godkendt.

3.

Dispensationssager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 11 dispensationssager til behandling
Sag 1: Dispensation til 4. prøveforsøg i Fysiologi, afmelding af Patologi og Farmakologi samt ½ års forlængelse af maksimale studietid begrundet i svær eksamensangst.
Sag 2: Afslag på klinikplads i Aarhus begrundet i Aspergers Syndrom – der er ikke
dokumenteret en sværhedsgrad, der kan begrunde en fritagelse fra principperne.
Sag 3: Afslag - genbehandling – 4. prøveforsøg i Biokemi begrundet i graviditetsgener, ikke dokumenteret usædvanlige forhold.
Sag 4: Afslag på udsættelse af førsteårsprøve, 4. prøveforsøg i genetik og udsættelse af maksimal studietid – den studerende vurderes ikke studieegnet på nuværende tidspunkt.
Sag 5: Dispensation til ½ års udsættelse af førsteårsprøven begrundet i kognitive
symptomer efter faldulykke, samt bipolar affektiv sindslidelse.
Sag 6: Dispensation til ½ års udsættelse af 6-årige faglig tidsgrænse på BA begrundet i tidligere depression.
Sag 7: Dispensation til klinikplads i Aarhus begrundet i Aspergers syndrom,
ADHD og bipolar lidelse af en sværhedsgrad, der kan begrunde en fritagelse fra
principperne.
Sag 8: Afslag på klinikplads i Aarhus begrundet i OCD – behandlingsbehovet falder ikke ind under principperne.
Sag 9: Afslag på klinikplads i Aarhus begrundet i køresyge under transport – lidelsen er ikke et usædvanligt forhold.
Sag 10: Dispensation til 5. prøveforsøg i mikroskopisk anatomi, ½ års udsættelse
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af førsteårsprøven og 1 års udsættelse af maksimal studietid begrundet i depression.
Sag 11: Afslag på 5. prøveforsøg i Patologi samt ½ års udsættelse af maksimale
studietid. Ikke dokumenteret usædvanlige der kan begrunde en dispensation.

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen
Studieleder orienterede studienævnet for medicin om status på revisionsprocessen, og det arbejde der pt. pågår. Studienævnet tog orienteringen og det vedlagte
kommissorium for arbejdsgrupper til orientering.
4.1 Forslag om at tilføje Berit Bjerre Handberg, Kontorchef, Sundhedsuddannelser,
Region Midt til projektgruppen. Forslaget blev godkendt.

5.

Til godkendelse: Rettelser til kursusbeskrivelser på psykiatri og hoved-neuro, 4. semester KA
Studienævnet havde flere kommentarer til de fremsendte forslag til rettelser,
hvorfor kursusbeskrivelserne sendes retur til kurserne med henblik på rettelser
samt redegørelse for nedskæring i antal timer, hvorefter studienævnet ønsker at
se kursusbeskrivelserne igen.

6.

Til godkendelse: Rettelser til kursusbeskrivelse på valgfaget Creative
Specialist, 3. semester KA
Studienævnet havde flere kommentarer til det fremsendte forslag, herunder at
kursusbeskrivelser skal bestå af saglig tekst, hvorfor citater skal fjernes. Desuden
kan der som udgangspunkt ikke ændres i kvalifikationsbeskrivelsen, hvorfor dette
må begrænses til et nødvendigt minimum. Tilføjelser og uddybelser kan tilføjes
under ”indhold”.
Kursusbeskrivelsen sendes retur til kurset med henblik på omskrivning, hvorefter
studienævnet ønsker at se den igen.

7.

Til orientering: Varslet lockout på AU i forbindelse med OK18
De studerende informeres løbende på studieportalen: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/#
De studerende vil gerne vide mere, om ikke andet så bare vide, at AU heller ikke
ved mere.

8.

Til orientering: Overgang til CensorIT på Health
Studienævnet til tager orienteringen til efterretning.

9.

Eventuelt
Studienævnet drøftede kort regeringens udvalg ”Udvalget til forbedring af universitetsuddannelser”, og de anbefalinger der måtte komme herfra.

