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Mødedato: 16. december 2019, kl. 16-19
Mødested: 1611-121 B
Mødeemne: Møde i Studienævnet for Medicin
Deltagere: Niels Uldbjerg, Bodil Hammer Bech, Casper Skjærbæk, Peter Alexander
Rytter Secher, Thomas Jensen, Mogens Andreasen, Per Höllsberg
Fra HE Studier: Daniel Slater, Dorte Lindvald Petersen, Jacob Jatt, Inge Hougaard Ipsen (referent)
Afbud: Torben Steiniche, Signe Borgquist, Caroline Boye, Magnus Møller, Christian
Sigaard

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat
Godkendt med en enkelt sproglig rettelse.
3.

Dispensationssager – afgjorte sager
Orienteringen vedr. de afgjorte sager blev taget til efterretning.

4.

Mødedatoer for studienævnet i foråret 2020 (godkendelse)
Nedenstående møderække blev godkendt for forårssemesteret 2020:
• 21.1. konstituerende møde 16-16:30, ordinært møde i eksisterende studienævn kl. 16:30 – 19:30.
• 18.2.
• 17.3.
• 21.4.
• 19.5.
• 16.6.
• 18.8.
Mødetid kl. 16-19.

5.

Behandling af kompetencevurderingskoncept (drøftelse)
Studienævnet vurderede, at konceptet er på rette spor. Nævnet finder, at arbejdsgruppen skal arbejde med en klar adskillelse af, hvad der er læringsmål, hvad der
er vurderingskriterier og derudover – særligt vedr. kompetence nr. 3 – hvad der i
vurderingsskemaet er vejledende for UPL og hvad der er rettet mod de studerende. Samtidig med adskillelsen af elementerne skal der skabes en mere stringent sammenhæng mellem mål og kriterier i elementerne, så studerende reelt bliver vurderet på læringsmålene.

6.

Ansøgning om indførelse af generiske krav til valgfag på ny bacheloruddannelse i medicin (godkendelse)
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Studienævnet er enig i det fremsatte ønske vedr. maksimum antal studerende på
valgfagsholdene for at sikre en bredde i udbuddet og for at sikre muligheden for
studenteraktiverende undervisning.
Derudover blev de generiske krav vedr. godkendelse af undervisningsdeltagelsen
godkendt af studienævnet. Det blev besluttet at frafalde kravet om 80% deltagelse, når der stilles konkrete og alsidige krav til de studerendes aktive deltagelse i
undervisningen.
Muligheden for at et klinikforløb kan tælle som valgfag skal skrives ind i kursusbeskrivelsen for det projektorienterede forløb.

7.

Procedure for tildeling af projektforløb 3. semester KA – oplæg ved
Niels Uldbjerg (drøftelse)
Studienævnet tog oplægget til efterretning og bakkede op om det principielle i, at
studerende selv har initiativet til at lave aftaler vedr. projektforløbet på 3. semester af den nye kandidatstudieordning. Lykkes studerende ikke med at få en aftale
i hus, vil disse blive fordelt på de resterede pladser efter undervisningstilmeldingsperioden. Der skal på kommende møde fremlægges en udfoldet model til
studienævnets godkendelse.

8.

Kursusbeskrivelse for selvtilrettelagte projektforløb uden for AU samt
procedure for meritvurdering (godkendelse)
Kursusbeskrivelsen blev godkendt med forslag om mindre justeringer i beskrivelse af udprøvningen.
Studienævnet besluttede derudover, at forhåndsmerit til selvtilrettelagte projektforløb håndteres som følger: Kursusledere for de forskellige spor laver en faglig
vurdering af de studerendes ansøgning. De får kompetencen til at give tilsagn, og
studienævnet orienteres løbende om de tilsagn til forhåndsmerit, der gives. Er
kursusleder i tvivl eller indstiller de et afslag, skal ansøgningen behandles i studienævnet.

9.

KA Valgfag til godkendelse, 2. behandling (godkendelse)
Studienævnet behandlede de genfremsendte kursusbeskrivelser. To af kurserne
kunne endnu ikke godkendes til udbud og kræver en yderligere gennemarbejdning (Komparativ Medicin samt Vaccination og Rejsemedicin). De øvrige genfremsendte kurser blev godkendt med enkelte ønsker til justering af kursusbeskrivelsen.
Derudover anmoder studienævnet kursusudbyderne om alene at stille krav om
godkendelse af deltagelse i aktiviteter og ikke samtidig kræve 80 % deltagelse.
De fremsendte nye kursusforslag fremstod ufærdige, og kunne ikke umiddelbart
godkendes.
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10. Status vedr. løbende udprøvning på Molekylære Principper for Celleog Organfunktioner (orientering og evt. drøftelse).
Studienævnet godkendte kursets anmodning om, at den løbende udprøvning i
Molekylære Principper for Celle- og Organfunktioner med en vægtning på 5% ændres til formative MCQ, der ikke vægtes til eksamen. I stedet vægtes den afsluttende stedprøve med 100%.

11. Studienævnsseminar – program (orientering)
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.

12. Orientering om merit
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.

13. Orientering om konsekvenser ved progressionsregler
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.

14. Evt.
Der var ingen punkter til evt.

