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HE Studier: Lise Ask Andersen, Dorte Lindvald Petersen, Inge Hougaard Ipsen (referent)
Afbud: Christian Sigaard Petersen, Peter Alexsander Rytter Secher

1.

Velkommen til nyt studienævnsmedlem
Punktet blev udskudt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

3.

Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 18. juni 2019
Referatet blev godkendt efter besvarelse af et opklarende spørgsmål.

4.

Dispensationssager
4.1 Afgjorte sager
Der var enkelte opklarende spørgsmål.
4.2 2 sager til behandling
Der blev givet afslag på en ansøgning om dispensation til et 5. prøveforsøg og en
ansøgning om udsættelse af maksimal studietid og den faglige tidsgrænse for bacheloruddannelsen.

5.

Det udvidede retskravs betydning for forældelsesfristen for bacheloruddannelsen i medicin (beslutning)
Studienævnet besluttede, at
1) Fristen for forældelse af adgangsgrundlaget til kandidatuddannelse i medicin
skal formuleres, så den rummer det udvidede retskrav.
2) At den faglige tidsgrænse fastholdes på 6 år for kandidatuddannelsen, og at 12
årsfristen for gennemførsel af både bachelor- og kandidatuddannelsen bortfalder.
Det er et ønske i studienævnet, at der i den faglige tidsgrænse ikke medregnes tid
brugt på fuldførelse af formaliseret forskningsuddannelse (fx MD-PhD uddannelse), da dette vedligeholder relevante faglige kompetencer. Frem til næste møde
skal der laves udkast til en formulering heraf samt undersøges, om reglen administrativt vil kunne håndhæves.

6.

Statusrapporten 2019 (beslutning)
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Der var ingen konkrete opgaver til Studienævnet i statusrapporten. Der var en
drøftelse af de forskellige muligheder for at evaluere kursusforløb, konkrete elementer samt undervisernes præstationer.

7.

Nye studieordninger er sendt i høring (orientering)
Studienævnet blev orienteret om, at de nye studieordninger er i høring med frist
for at afgive høringssvar 1. september. Herefter førstebehandler projektgrupperne
de indkomne kommentarer, hvorefter Studienævnet modtager kommentarerne
og projektgruppernes evt. indstillinger.

8.

Vakante poster i bachelor- og kandidatprojektgrupperne (beslutning)
Projektgrupperne for udvikling af de nye studieordninger har to pladser til studerende. Der er en vakant plads i hhv. projektgruppen for kandidatuddannelsen og i
projektgruppen for bacheloruddannelsen.
Det blev besluttet, at Magnus deltager i kandidatprojektgruppen. I gruppen, der
arbejder videre med kompetencevurderingskonceptet, deltager Magnus og Casper.

9.

Implementeringsprogram bachelor- og kandidatstudieordninger (godkendelse)
Projektet nedsat til udvikling af nye studieordninger udløber med dekanens godkendelse af ordningerne – forventeligt i oktober 2019. Hele implementeringsarbejdet forestår, og der blev derfor fremlagt en programstruktur for implementeringsarbejdet. Studienævnet godkendte det skitserede program, herunder programorganiseringen, hvor de relevante viceinstitutledere, studieleder og næstformand i studienævnet sidder i programgruppen.

10. Opfølgning på drøftelse vedr. Hoved-neuro eksamen (orientering)
Formanden orienterede om eksamensstatistik for Hoved-Neuro eksamen og den
administrative tildeling af eksamensfag blev drøftet. Der skal fortsat fastholdes
opmærksomhed på, at tildelingen af eksamensfag sker tilfældigt.
11. Forberedelse – behandling af undervisningsevalueringer af foråret 19 (drøftelse)
Det blev aftalt, at de studerende modtager den samlede evalueringsrapport, når
den er klar, og udarbejder et oplæg til nævnsmødet i september, der skal hjælpe
med at skabe overblik over tendenser i evalueringen. Fokus kan lægges på fagområder, strukturer, eksamens- og undervisningsformer, der bæres videre i de nye
studieordninger. Studienævnet behandler klinikevalueringer fra foråret på møde i
oktober.
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12. Evt.
Studieleder orienterede om to spørgeskemaundersøgelser, der er givet tilladelse
til at gennemføre blandt medicinstuderende. Begge undersøgelser er godkendt af
dekanatet.
Mogens orienterede om status på arbejdet med at udvikle løbende udprøvning.

