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Studienævnsmøde d. 2. oktober 2018
Til stede: Per Höllsberg, Jeppe Prætorius, Torben Steiniche, Bodil Hammer Bech,
Caroline Boye, Christian Weis, Nikolaj Bøgh, Julius Hvidt, Mette Venø Hastrup, Daniel Wæver
Afbud: Niels Uldbjerg, Signe Borgquist
Fra Studieadministrationen: Karoline Engsig-Karup, Lene Marie Ehrhorn, Dorte
Lindvald

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra 28. august 2018
Referat godkendt.

3.

Dispensationssager
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 4 sager til behandling
Sag 1: Afslag på ansøgning om 6. prøveforsøg i Mikroskopisk anatomi og udsættelse af førsteårsprøve. Vurderes pt. ikke studieegnet.
Sag 2: Afslag på ansøgning om 6. prøveforsøg i Fysiologi og 4. prøveforsøg i mikrobiologi. Ikke dokumenteret tilstrækkeligt usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation.
Sag 3: Dispensation til ½ års udsættelse af den faglige tidsgrænse på bacheloruddannelsen begrundet i længerevarende sygdom.
Sag 4: Afslag på udsættelse af maksimal studietid og nye holdsætninger. Ikke dokumenteret usædvanlige forhold, der kan begrunde en dispensation.

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen
Der er udarbejdet forslag til nye kompetenceprofiler på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen. Forslagene var på til godkendelse på forrige studienævnsmøde,
hvor det blev besluttet, at de skulle omskrives en smule, før de kunne endeligt
godkendes.
De reviderede forslag blev på mødet atter drøftet og endeligt godkendt.

5.

Til godkendelse: Reviderede kursusbeskrivelser til drøftelse og evt.
godkendelse
5.1 Hoved-neuro og psykiatri, 4. sem. KA. Hoved-neuro blev godkendt med mindre kommentarer. Ændringer træder i kraft fra og med F19.
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5.2 Inflammation, 1. sem. KA blev godkendt med mindre kommentarer. Ændringer træder i kraft fra og med F19.
5.3 Gynaecology and Paediatrics, 5. sem. KA blev godkendt med mindre kommentarer. Ændringer træder i kraft fra og med F19.
5.4 Hjerte Lunge Kar 3. Sem. KA blev godkendt med mindre kommentarer. Ændringer træder i kraft fra og med F19.
5.5 Abdomen 2. sem. KA blev godkendt uden kommentarer. Ændringer træder i
kraft fra og med F19.

6.

Til drøftelse og evt. godkendelse: Forslag til 4 nye summer universitykurser som valgfag på KA medicin
6.1 Experimental telemetry and cardiovascular phenotyping.
Studienævnet havde flere kommentarer, især til præcisering af eksamensform.
Kursusledelsen bedes fremsende revideret forslag, der derefter rundsendes til
studienævnet til godkendelse pr. mail.
6.2 Genetic Engineering using CRISPR/Cas.
Studienævnet havde flere kommentarer, især til præcisering af eksamensform.
Kursusledelsen bedes fremsende revideret forslag, der derefter rundsendes til
studienævnet til godkendelse pr. mail.
6.3 Immunotherapy.
Studienævnet havde flere kommentarer, især til præcisering af eksamensform.
Kursusledelsen bedes fremsende revideret forslag, der derefter rundsendes til
studienævnet til godkendelse pr. mail.
6.4 Mother - Child - Health: From fecundity to puberty.
Studienævnet havde flere kommentarer, især til præcisering af eksamensform.
Kursusledelsen bedes fremsende revideret forslag, der derefter rundsendes til
studienævnet til godkendelse pr. mail.

7.

Inddragelsesproces Health: Idéer og input til CAMPUS 2.0
Studienævnet drøftede processen og kom på mødet med flere ideer og input til
CAMPUS 2.0. Derudover indsendte studentersiden flere forslag på mail, og der
blev derefter på vegne af studienævnet indsendt et samlet forslag til ideer og input.
Forslagene gik hovedsageligt på ønske om bedre og flere undervisningslokaler og
studiefaciliteter helt generelt.

8.

Status på kursusevalueringer
Processen for behandling af kursusevalueringer blev drøftet igen, og det blev besluttet at fortsætte endnu et semester med den model, hvor den semesteransvarlige studerende evaluerer med kursusledelsen.
Desuden ønskes en kort redegørelse fra en repræsentant fra arbejdsgruppen, om
arbejdsgruppens resultater på et kommende studienævnsmøde.
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9.

Til orientering: Sætning tilføjes i studieordningen
Universitetet kan til enhver tid kræve at få fremvist logbogen
Orienteringen blev taget til efterretning.

10. Eventuelt
-Orientering om SN-seminar d. 25-26. februar 2019.
-Studieleder orienterede kort om den igangværende proces vedr. klinik på almen
medicin i forbindelse med ny studieordning 2020.
-Censor IT – der opleves problemer i fordelingen af censorer, da et af kriterierne
for fordeling heraf er nærhedsprincip, så de samme censorer kommer igen og
igen. Desuden spørges der til, hvorfor det kun er censor, der skal evaluere efter
endt eksamen? Eksaminator bør også kunne evaluere.

