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Deltagere: Studienævnet for medicin 
 

1. Velkommen til nyt studienævnsmedlem 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 20. august 2019 

Bilag: 
• Ad. 3 referat fra studienævnsmødet 20.8. 2019 

 
4. Dispensationssager (16:05-17:05) 

4.1 Afgjorte sager 
4.2 2 sager til behandling 
Bilag:  

• Ad. 4.1 oversigt over afgjorte sager 
• Ad 4.2.1 Sag 1 
• Ad 4.2.2 Sag 2 
• Ad 4.2.3 Sag 3 
• Ad 4.2.4 Sag 4 

 
5. Ansøgning om ændret lærebog i mikrobiologi (17:05-17:10, god-

kendelse) 
 

6. Regel vedr. retskrav til kandidatstudieordningen (17:10-17:15, 
godkendelse) 

 
Bilag: 

• Ad. 6 Forslag til formulering af regel 
 
7. Undervisningsevalueringer bachelorkurser i foråret 2019 

(17:15-18:25 drøftelse og beslutning) 
Bilag: 

• Ad. 7.1 Referater fra evalueringsmøder på bacheloruddannelsen 
• Ad 7.2 Evalueringsresultaterne – bachelorkurser F 2019 
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8. Evaluering af forelæsninger på kandidatuddannelsen (18:25-

18:35, orientering) 
 

9. Studienævnets behandling af høringssvar (18:35-18:50, drøf-
telse og beslutning) 
Projektgruppen for bachelorstudieordningen indstiller, at høringsversionen af ba-
chelorstudieordningen sendes til godkendelse i dekanatet. 
Projektgruppen for kandidatstudieordningen indstiller, at høringsversionen for 
kandidatstudieordningen sendes til godkendelse i dekanatet, når følgende æn-
dring er gennemført: 

• Mindre justering af nogle af kompetencemålene i kompetenceprofilen (se 
bilag, hvor ændringerne er fremhævede – s. 2 og 3). 

 
Projektgruppen for kandidatstudieordningen indstiller, at de almen medicinske 
elementer gennem uddannelsen fremhæves i kursusbeskrivelserne.  
 
Bilag: 

• Ad 9.1 Studieordning Kandidatuddannelsen i medicin_efter høring 
• Ad 9.2 Oversigt over de almen medicinske elementer i uddannelsen 

 
10. Kursusbeskrivelse 3. semester Klinik II og HLK i E20 (18:50-

19:00, godkendelse) 
I efteråret 2020 afholdes på 3. semester af kandidatuddannelsen et hybridkursus, 
der består teoretisk undervisning inden for hjerte-lunge-kar specialerne, og af et 
8 ugers klinik forløb indeholdende kompetencemålene for klinik fra 2020 ordnin-
gen. Kursusleder har fremsendt en kursusbeskrivelse til godkendelse i studienæv-
net.  
Bilag: 
Ad. 10 Kursusbeskrivelse 3. semester Klinik II og HLK E20 
 

11. Evt.  
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