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Studienævnsmøde d. 27. november 2018 
 
Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Torben Steiniche, Niels Uldbjerg, Nikolaj 
Bøgh, Julius Hvidt, Mette Venø Hastrup, Daniel Wæver, Signe Borgquist, Caroline 
Boye, Bodil Hammer Bech 
 
Fraværende: Christian Weis 
 
 
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lene Marie Ehrhorn, Daniel 
Slater  

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra 5. november 2018 
Referat godkendt med kommentarer 
 

3. Dispensationssager 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 3 sager til behandling 
 
Sag 1: Dispensation til afmelding af 2. og 3. semester + ½ års udsættelse af maks. 
studietid begrundet i usædvanlige forhold. 
Sag 2: Dispensation til særlige prøvevilkår i form af anvendelse af dictus ved 
skriftlige eksamener begrundet i smerter i hænder. 
Sag 3: Afslag på ansøgning om genoptagelse af sag vedr. 6. prøveforsøg i fysiologi 
og 4. forsøg i mikrobiologi, da nævnet ikke fandt, at der var tale om væsentlig ny 
dokumentation. 
 

4. Til drøftelse: Kursusevalueringer F18 
Studienævnet drøftede kursusevalueringerne af kurserne F18, med henblik på at 
identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet 
skal iværksætte tiltag.  
Evalueringerne fra både BA og KA blev gennemgået fag for fag med fokus på væ-
sentlige udfordringer, der kræver yderligere dialog med fagene.  
Generelt konstaterede SN at andelen af studerende der evaluerede elektronisk var 
højere end ved sidste semester, selvom visse fag ikke havde formået at øge besva-
relsen. Specielt var der et generelt problem med lav tilslutning til evalueringerne 
på kandidatuddannelsen. 
Endvidere var der tilbagemeldinger fra meget få fag på KA. SN havde iværksat en 
procedure med studenter-initieret kontakt til kursusleder og en fælles tilbagemel-
ding. Dette har ikke fungeret efter hensigten.  
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Det blev atter diskuteret hvad studienævnet kunne gøre for at understøtte proces-
sen. Et forslag var, at kurser ved introforelæsningen præsenterede sidste års eva-
luering og i samme omgang fortalte, hvilke tiltag man har gjort for at forbedre 
kurset. Dette kunne følges op med en gennemgang af den nye evaluering til spør-
getimen. Hensigten skulle være at øge de studerendes bevidsthed om, at evalue-
ring har betydning. 
Evalueringsprocessen (herunder spørgsmål) behandles også i HUF, og der afven-
tes yderligere afklaring herfra, før SN ændrer på proceduren. Indtil videre opfor-
dres semesterrepræsentanter fortsat til at tage kontakt til kursusleder omkring 
evalueringen af fagene samt at de i fællesskab udarbejder en kommentar til resul-
taterne af den elektroniske evaluering. 
 

5. Til drøftelse: Studiestartsevaluering 
Studienævnet drøftede studiestartsevalueringsrapporterne med henblik på at 
identificere, om der er noget i studiestarten der skal ændres. Studienævnet havde 
ingen bemærkninger til rapporten. 
 

6. Til drøftelse og evt. godkendelse: Valgkurset Immunotherapy under 
Summer University ønskes udbudt til både BA og KA 
Studienævnet drøftede indstillingen fra kursusledelsen, og godkendte at kurset 
fra og med S19 kan udbydes som valgfag til både BA- og KA-medicinstuderende 
under Summer University.  
 

7. Forslag til datoer for studienævnsmøder F19 
Tirsdag 22/1 kl. 16-19 
Tirsdag 5/2 kl. 16-20 (tema - forlænget)  
Tirsdag 19/3 kl. 16-19  
Tirsdag 9/4 kl. 16-19 
Tirsdag 21/5 kl. 16-19  
Tirsdag 18/6 kl. 16-19 
 
Der kan blive brug for at afholde yderligere møder i forbindelse med revisionspro-
cessen. Dette er endnu ikke endeligt afklaret. 
 
Datoerne blev godkendt for foråret 2019. 
 

8. Til orientering: Reviderede disciplinærregler på AU 
Studienævnet tog orienteringen om de reviderede disciplinærregler til efterret-
ning. 
 

9. Til diskussion og beslutning: Ændring i sammensætning af projekt-
gruppen for kandidatuddannelsen 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat 
 
Karoline Engsig-Karup 
 
Dato: 27. november 2018 
Ref: kek 

 

Side 3/3 

Berit Handberg har forladt projektgruppen for kandidatuddannelsen pga. job-
skifte. Mads Skipper er indtrådt i Berit Handbergs stilling i regionen, og studie-
nævnet godkendte på mødet, at der rettes henvendelse til Mads Skipper, med 
henblik på at invitere ham til at tiltræde i projektgruppen. 
 

10. Evt. 
Angående proces for behandling af KA-kursusbeskrivelser i forbindelse med revi-
sionsprocessen, så blev det besluttet at udnævne ”førstebehandlere” af de ind-
komne forslag.  
Julius Hvidt fortalte at der nu i AU regi er oprettet et værktøj, hvor man kan få 
gratis tilgang til tidligere eksamenssæt fra udvalgte semestre.  
Der spurgtes til, hvilken tilgang til EPJ studerende kan få, når de ikke er på klinik, 
men fx har brug for data i forbindelse med forskning eller specialer. Niels Uld-
bjerg vil vende proceduren med Regionens jurister og vende tilbage til SN med 
svar. 
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