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1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra 23. oktober 2018
Referat godkendt med kommentarer

3.

Dispensationssager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 2 sager til behandling
Sag 1: Afslag på ansøgning om yderligere ½ års udsættelse af fristen for at bestå
førsteårsprøven. Den studerende vurderes på nuværende tidspunkt ikke studieegnet.
Sag 2: Dispensation til yderligere ½ års udsættelse af fristen for at bestå førsteårsprøven, begrundet i nylig ADHD-diagnose og igangsat behandling heraf.

4.

Til drøftelse og beslutning: Ekstra tid til ammende ved skriftlige stedprøver, digital eksamen
Studienævnet drøftede indstillingen fra HE Studier, og besluttede at fastholde
praksis vedr. ekstra tid til ammende ved skriftlige stedprøver med en lille justering, således at der stadig kan bevilges ekstra tid til amning af børn under 6 måneder til digital eksamen, men kun til prøver på 3 timer eller derover.

5.

Tema: Revision af medicinuddannelsen:
Anden behandling af arbejdsgruppernes reviderede forslag til bachelorkurser på 1., 2. og 5. semester samt Folkesundhed
Studieleder indledte punktet med en kort status på revisionsprocessen og det
igangværende arbejde i hhv. projektgruppen og arbejdsgrupperne.
Studienævnet drøftede herefter de indsendte reviderede kursusbeskrivelser –
hhv. bachelorkurserne på hhv. 1. og 2. semester samt Mikrobiologi (5. sem.) og
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Folkesundhed (6. sem.) – og havde i drøftelsen særligt fokus på de tilbagemeldinger, som arbejdsgrupperne fik på baggrund af studienævnets første behandling af
nævnte kurser.
Der udarbejdes efterfølgende skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger til arbejdsgrupperne på baggrund af studienævnets og projektgruppens kommentarer.
5.9 Helhedsvurderingen: Prøveformer
Studienævnet drøftede de foreslåede prøveformer på bacheloruddannelsen, herunder løbende udprøvning, og om der er variation nok på tværs af uddannelsens
eksamensformer.
Studienævnet vurderede, at projektgruppen bør tage diskussionen op i forhold til
eksamen, formen heraf, løbende udprøvninger og variationen heri, og sideløbende hermed inddrage strategien, for at sikre, at der er tilstrækkelig variation.
5.10 Mapping op mod kompetenceprofilen.
Studienævnet drøftede punktet, og konkluderede at projektgruppen i det videre
arbejde skal se på det overordnede billede, bla. om læringsmålene lever op til
kompetenceprofilen – herunder om der er progression inden for færdigheds- og
kompetencemål igennem semestrene, samt om der sker en udvikling og progression igennem kurserne

6.

Evt.
Studieleder orienterede kort om skrivelse fra styrelsen vedr. universiteternes
manglende hjemmel til at refundere medicinstuderendes transportudgifter i forbindelse med klinikophold.

