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Mødedato: 18. februar, kl. 16-19 
Mødested: Vennelyst Boulevard 9, bygning 1611-121B 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Johanne 
Blanner Jul, Peter Alexander Rytter Secher, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uld-
bjerg, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Per Höllsberg 
 
Fra HE Studier: Lise Ask Andersen, Inge Hougaard Ipsen (referent) 
 
Afbud: Mogens Andreasen, Dorte Lindvald 

1. Godkendelse af dagsordenen (godkendelse) 
 
2. Godkendelse af læringsmål samt vurderingskriterier for klinik (god-

kendelse)  
Gæst: Torben Bæk Hansen, kursusleder 6. semester kandidatuddannelsen. 
Studienævnet behandlede i december udkast til kompetencevurderingskoncept 
for klinikforløbene på kandidatuddannelsen. Studienævnet fandt på det tids-
punkt, at konceptet var ved at tage den rigtige form. Studienævnet gav fagmiljøet 
den tilbagemelding, at der med fordel kunne arbejdes frem mod bedre alignment 
mellem de faglige mål og de kriterier, der ligger til grund for vurdering af de stu-
derende i vurderingsarkene.  
På dagens møde fremlægges konceptet og de indarbejdede ændringer af Torben 
Bæk Hansen med henblik på studienævnets godkendelse. Konceptet er et væsent-
ligt element i uddannelse af de nye uddannelsesansvarlige prægraduate lektorer. 
Uddannelsesforløbet starter allerede op i februar og forløber hen over foråret.  
Bilag 

• Ad. 2.1 Matrix med læringsmål samt vurderingskriterier 
• Ad. 2.2 Vurderingsskema kompetence 1 (eksempel 6. sem.) 
• Ad. 2.3 Vurderingsskema kompetence 2 (eksempel 6. sem.) 
• Ad. 2.4 Vurderingsskema kompetence 3 

 
3. Godkendelse af referat fra konstituerende møde samt fra ordinært 

studienævnsmøde (godkendelse) 
Bilag: 

• Ad. 3.1 Referat fra konstituerende møde i studienævnet 21.01.2020 
• Ad. 3.2 Referat fra ordinært møde i studienævnet 21.01.2020 

 
4. Dispensationssager (afgørelse) 

4.1 Afgjorte sager 
Bilag:  

• Ad. 4.1 Oversigt over afgjorte sager 
 

4.2. Dispensationssager 
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• Ad. 4.2 Sag 1  
 

5. Studienævnets godkendelse af sammensætning af aftagerpanel (god-
kendelse) 
Der skal nedsættes aftagerpanel for medicinuddannelsen for den kommende tre-
årige periode. Det her fremsatte forslag har været i høring på institutterne og hos 
prodekan for uddannelse. Hvis studienævnet kan godkende forslaget, kontaktes 
de foreslåede personer for at høre, om de vil indgå i panelet. I bekræftende fald, 
fremsendes det samlede forslag til godkendelse hos dekanen. Da de foreslåede 
kandidater endnu ikke er kontaktede, behandles forslaget med fortrolighed.  
Bilag: 

• Ad. 5.1 Indstillingsskema nye aftagerpaneler medicin 
 
6. Drøftelse af, hvorledes forskningsåret evt. kan meriteres ind i forsk-

ningssporet på det individuelle forløb (drøftelsespunkt) 
På seneste møde blev spørgsmål om evt. merit for forskningsår til projektforløb 
rejst. Dette spørgsmål rejses også af studerende på forskningsåret. Studienævnet 
tager en initial drøftelse af spørgsmålet med henblik på yderligere undersøgelse af 
mulighederne.  
 

7. Evt.  
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