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Mødeemne: Møde i Studienævnet for Medicin 
 
Deltagere: Studienævnet for medicin 
Afbud: Signe Borgquist, Magnus Møller 
 

 

1. Velkommen til nyt studienævnsmedlem 
 
2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 20. august 2019 
Referatet blev godkendt. 

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

4.1 Afgjorte sager 
Der var et spørgsmål til en af afgørelserne, og spørgsmålet blev afklaret på 
mødet.  
 
4.2 2 sager til behandling 
Sag 1 
Forlængelse af maksimal studietid med 1 år og udsættelse af faglig tids-
grænse med ½ år. Dispensationen blev givet. 
Sag 2 
Udsættelse af maksimal studietid og faglig tidsgrænse + 4. og 5. prøvefor-
søg. Der blev givet afslag.  
Sag 3 
5. prøveforsøg, udsættelse af førsteårsprøve samt afmelding af kommende 
semester. Dispensationen blev givet. 
Sag 4 
Udsættelse af maksimal studietid med yderligere et år. Dispensationen 
blev givet.  

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

kendelse) 
Ansøgningen blev imødekommet.  
 

6. Regel vedr. tidsgrænser i forbindelse med udvidet retskrav til 
kandidatstudieordningen (17:10-17:15, godkendelse) 
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Det fremsatte forslaget blev godkendt med den præcisering, at ”formalise-
ret forskningsuddannelse” skulle erstattes med ”forskningsåret ved Aar-
hus Universitet eller en Kandidat-ph.d.”.  

 
7. Undervisningsevalueringer bachelorkurser i foråret 2019 

(17:15-18:25 drøftelse og beslutning) 
Studienævnet gennemgik evalueringerne med udgangspunkt i referater 
fra møder mellem kursusledere og semesterrepræsentanter og de stude-
rendes fremlæggelse af resultaterne.  
Det blev besluttet, at  

• De studerende kontakter kurset Sundhedspsykologi for at få drøf-
telsen mellem kursusleder og semesterrepræsentant om den gen-
nemførte evaluering.  

• Per kontakter kurset Farmakologi med henblik på en drøftelse af 
det detaljeringsniveau, der lægges til grund for faget med den eksi-
sterende stofliste.  

• Bodil kontakter kurset Miljø- og arbejdsmedicin med henblik på 
en generel opfølgning på det ikke tilfredsstillende evalueringsre-
sultat.  

• Mogens kontakter valgfaget Introduktion til arbejds- og trænings-
fysiologi med henblik på en opfølgning vedr. de studerendes lave 
vurdering af læringsudbyttet.  

 
8. Evaluering af forelæsninger på kandidatuddannelsen (18:25-

18:35, orientering) 
De studerende præsenterede et evalueringsformat til evaluering af kon-
krete forelæsninger, og som giver direkte feedback til underviseren efter 
afsluttet undervisning. Formatet har været afprøvet på 5. semester af kan-
didatuddannelsen.  
Studienævnet har ikke et ønske om at indføre evalueringen på uddannel-
serne generelt, men har ingen indvendinger mod en implementering, hvis 
studerende og Institut for Klinisk Medicin finder evalueringsformatet an-
vendeligt og hensigtsmæssigt. Studienævnet anbefaler, at ansvaret for eva-
lueringen og tilhørende data fremadrettet lægges hos Institut for Klinisk 
Medicin.  

 
9. Studienævnets behandling af høringssvar (18:35-18:50, drøf-

telse og beslutning) 
Studienævnet godkendte projektgruppernes indstilling vedr. behandling 
af høringssvarene for de nye ordninger. Dermed godkender studienævnet, 
at de nye bachelor- og kandidatstudieordninger fremsendes til godken-
delse i dekanatet.  
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10. Kursusbeskrivelse 3. semester Klinik II og HLK i E20 (18:50-
19:00, godkendelse) 
For at kunne godkende kursusbeskrivelsen har studienævnet følgende øn-
sker: 
En præcisering af, at godkendelse af klinikforløbet er en indstillingsbetin-
gelse, samt hvad en godkendelse beror på (vurdering af kompetencekort 
og nærmere beskrivelse af den mundtlige prøve).  
Studienævnet anmoder om, at eksaminationstiden udvides fra 1 time til 1 
½.  
Et nyt udkast vil kunne blive behandlet pr. mail af studienævnet med en 
tredages frist for svar fra nævnet.  
 

11. Evt.  
Der var ingen punkter til evt.  
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