Referat

AARHUS
UNIVERSITET

Inge Hougaard Ipsen

HEALTH

Dato: 19. november 2019
Ref: ihi

Side 1/2

Mødedato: 19.11. 2019, kl. 16-19
Mødested: 1611-121B
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin
Deltagere: Caroline Boye, Casper Skjærbæk, Christian Sigaard, Peter Alexander Rytter Secher (fra kl. 16:30), Magnus Møller, Thomas Jensen, Mogens Andreasen, Per Höllsberg
Fra HE Studier: Lise Ask Andersen, Dorte Lindvald Petersen, Inge Hougaard
Ipsen (referent)
Afbud: Niels Uldbjerg, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Bodil Hammer
Bech
1.

Godkendelse af dagsorden (kl. 16-16:05)
Dagsordenen blev godkendt.

2.

FADLs studieundersøgelse (orienteringspunkt, kl. 16:05-16:25)
Lotte Bjerre Lassen, medicinstuderende og repræsentant i Fadl Aarhus,
fremlagde udvalgte resultater fra FADLs studieundersøgelse. Det førte til
en drøftelse af niveauet af stress på uddannelsen. Fadls undersøgelse afdækker, at der i sammenligning med kandidatuddannelsen er en relativ
stor gruppe af studerende på bacheloruddannelsen, der ligger i risiko for
at få stress (efter WHO’s definition og operationalisering). Der er i Studienævnet en interesse for at få afdækket, hvad der er årsag til, at en stor andel af studerende er i denne risiko, og opfordringen til at undersøge dette
nærmere blev givet videre til FADL.

3.

Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 22. oktober 2019
(kl. 16:25-16:30)
Referatet er godkendt.

4.

Behandling af valgfag til 2. semester af ny kandidatstudieordning (godkendelsespunkt, kl. 16:30-17:30)
Gæst: Emil Jensen, Institut for Klinisk Medicin
Studienævnet behandlede kursusforslag til valgfag til Det Individuelle
Forløb på 2. semester af kandidatuddannelsen. Studienævnet havde ændringsforslag til flere af kurserne med henblik på at sikre et ensartet niveau i krav til at kunne bestå fagene. Derudover vil enkelte fag skulle revidere i læringsmål og over for studienævnet redegøre for, hvorledes de bygger videre på det niveau, de studerende har med sig fra bacheloruddannelsen inden for specifikke emner.

5.

Merit for Klinik og Sygdomslære 1 (beslutningspunkt, kl. 17:3017:45)
Studienævnet genbehandlede beslutning vedr. merit til Klinik og Sygdomslære 1.
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Studienævnet godkendte, at merit for Klinik og Sygdomslære gives, når
studerende har bestået Inflammation fra 2016 ordningen og fået godkendt
klinisk kørekort samt test i sundhedsloven. Dette er en ændring af tidligere beslutning vedr. merit fra 2016 til 2020 studieordningen.
6.

Status på implementering af studieordninger (orienteringspunkt, kl. 17:45-17:55)
Studieleder gav en kort status på arbejdet med at implementere de nye
studieordninger på institutterne. Det blev foreslået, at studienævnet drøfter, hvorledes der i de første gennemløb af kurserne kan arbejdes med
evalueringsformater, der giver en tidligere indikation på, hvorledes de nye
formater fungerer, så uhensigtsmæssigheder kan blive justeret løbende.

7.

Dispensationssager (beslutningspunkt, kl. 17:55-18:55)
Sag 1: Der blev givet afslag på yderligere forlængelse af maksimal studietid
og faglig tidsgrænse.
Sag 2: Ansøgning overflytning til ny studieordning blev imødekommet
Sag 3: Ansøgning om afmelding af eksamen og overflytning til ny studieordning blev imødekommet. Der blev givet afslag til udsættelse af maksimal studietid.

8.

Evt. (18:55-19:00)
Placering af eksamen for fysiologi blev drøftet. De studerende ønsker, at
der gives mere tid mellem afslutning af undervisningen og så selve eksamen i fysiologi. Disse ønsker formidles videre af kursusleder til HE Studier.

