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Mødedato: 15. september 2020, kl. 16-19.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Peter Alexan-
der Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, 
Bodil Hammer Bech, Mogens Andreasen, Torben Steiniche, Signe Borgquist, Per 
Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald, Lise Ask Andersen, Lene Marie Erhorn 
Gæster pkt. 2: Prodekan Lise Wogensen Bach og International koordinator på HE 
Rikke Korgaard Præstegaard 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 

2. Internationaliseringsaktiviteter på Healths uddannelser 2020-2022  
Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach var gæst ved punktet. Hun præ-
senterede Aarhus Universitets Strategi 2020-2025 samt rammen for internatio-
naliseringsaktiviteterne på Healths uddannelser 2020-2022. På HE er det beslut-
tet at 1 ud af 4 særlige indsatsområder er internationalisering.  
 
Health Uddannelsesforum har nedsat en intern arbejdsgruppe bestående af vice-
institutlederne for uddannelse, der har rammesat internationaliseringsindsatsen 
til følgende fire initiativer:   
 
1 Der skal udbydes 10 nye Summer University kurser på Health i 2021  
2. Der skal være minimum 30 ECTS kursusudbud på engelsk pr. uddannelse  
3. På kurser på 15 ECTS eller derover skal der inddrages internationale gæste- 
undervisere i undervisningsforløbet 
4. Der skal arbejdes for at øget udrejse blandt undervisere gennem oprettelse af 
fakultetsstipendier og i øvrigt brug ERASMUS+ stipendier  
 
Prodekanen indbød efter sin præsentation studienævnet til dialog og til at komme 
med ideer til, hvordan initiativerne kan implementeres på medicin.  
 
Per Höllsberg indledte med at gøre opmærksom på, at ændringer i uddannelser-
nes studieordninger hører under studienævnets kompetenceområde.  
Både studerende og VIP´ere i studienævnet påpegede, at kvaliteten af undervis-
ningen risikerer at falde, hvis den skal gennemføres på engelsk, da ikke alle un-
dervisere har de fornødne engelskkundskaber. Det er erfaringen fra det internati-
onale semester på kandidatuddannelsen. Det er derfor vigtigt at overveje formålet 
og mulige konsekvenser, hvis der skal udbydes yderligere undervisning på en-
gelsk. 
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Prodekanen fremhævede at et af formålene med kurser på engelsk er interaktion 
med studerende fra andre lande. Studienævnet bemærkede, at dette ikke sker af 
sig selv, selv om der er både danske og internationale studerende på kurset. Pro-
dekanen tager til efterretning, at denne interaktion skal sikres.      
 
Næste skridt: 
Viceinstitutleder Birgitte Mønster, der er tovholder for initiativet vedr. 30 ECTS 
kursusudbud på engelsk, kan kontakte Per Höllsberg for videre dialog. Eventuelle 
beslutninger, tages i studienævnet.  
Studienævnet vil snakke videre om ideer til internationaliseringsindsatsen på et 
kommende møde.   

 
3. Godkendelse af referat fra 27. august  

Referat godkendes 
 

4. Dispensationsansøgninger 
4.1. Oversigt over afgjorte sager siden sidst 
Orienteringen taget til efterretning.  
Studienævnet ønsker præcise angivelser af begrundelser for afgørelserne.  
 
4.2 Behandling af ansøgninger om dispensation 
Studienævnet gav afslag på 5. prøveforsøg og udsættelse af fristen for at bestå før-
steårsprøven.  

 
5. Godkendelse af valgfag til bacheloruddannelsen 

Studienævnet behandlede 2 forslag til nye bachelorvalgfag med henblik på udbud 
F21: 
 
1. Genterapi: Kurset blev godkendt under forudsætning af mindre justering i læ-
ringsmål.  
 
2.  Forstå de store sygdomme – cancer: Kurset blev godkendt under forudsæt-
ning af enkelte justeringer i læringsmål og i aktiviteter for godkendelse af aktiv 
undervisningsdeltagelse samt tilføjelse af b-prøve.  

 
 
6. Godkendelse af valgfag til kandidatuddannelsen (15 min.) 

Studienævnet godkendte valgfaget Perspectives on Health Data: the how, the 
why and the consequences med henblik på udbud på kandidatuddannelsen F21. 
Godkendes under forudsætning af konkretisering af, hvordan ca. 150 timers ar-
bejdsbelastning fordeles på kurset samt mindre justering i aktiviteter for godken-
delse af aktiv undervisningsdeltagelse.   
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Studienævnet godkendte desuden ønske om justeret prøveform på kandidatvalg-
faget Arktisk medicin.  

 
7. Godkendelse af ændring i indstillingsbetingelser for deltagelse i eksa-

men på Klinik 2 og Hjerte-lunge-kar (E20) samt på Klinik 2 (fra F21), 
3. sem. kandidat 
Kursusansvarlig Henning Mølgaard vil gerne have afskaffet opgaven om kliniske 
retningslinjer på 3. semester på kandidaten. Både på det aktuelle overgangskur-
sus Klinik 2 og Hjerte-lunge-kar, som kører E20 og på Klinik 2, som kører fra F21.
  
Studienævnet godkendte indstillingen fra Henning Mølgaard.  

 
8. Orientering om statusrapport og handleplan 2020/21 

25. august blev der afholdt årlig status på medicin. Årlig status er et vigtigt red-
skab i kvalitetssikring- og kvalitetsudviklingsarbejdet, hvor prodekan for uddan-
nelse, institutledere, studieleder, studienævnsnæstformand samt repræsentanter 
fra CESU og Studieadministration mødes til en dialog med henblik på at sikre og 
udvikle kvaliteten af uddannelserne.   
På baggrund af statusmødet er der udarbejdet en samlet statusrapport bestående 
af handleplan og referat fra mødet samt et indikatoroverblik og studielederberet-
ningen.  
Studienævnet gennemgik statusrapportens første del ”Handleplan aftalt på mø-
det”.  
 
Studienævnet aftalte, at afholde et ekstra møde i løbet af efteråret med fokus på, 
hvordan og hvornår de nye studieordninger skal evalueres. Viceinstitutledere 
samt Jesper Stentoft inviteres til mødet.   
 
Ifm. handleplanens punkt om internationaliseringsinitiativer vil studienævnet 
gerne indgå i dialog med dekanatet, men vil også fastholde at der skal vær et mål 
med yderligere internationaliseringsinitiativer.  

 
9. Orientering: Valg 2020 - få indflydelse på din uddannelse! 

Studienævnet orienteres om valg på AU november 2020:  
AU’s bestyrelse (STUD på valg)   
Akademisk råd (STUD på valg)  
Ph.d.-udvalg (STUD og VIP på valg)  
Studienævn (STUD og VIP på valg)  
Derudover er der også valg til institutfora på Health (STUD på valg)   

 
10. Evt.  

Der indkaldes til et ekstraordinært studienævnsmøde onsdag den 23. september 
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kl. 16-17. Omlægningsudvalget har udarbejdet en plan B for afholdelse af under-
visning i E20 og eksamen vinteren 20/21 i tilfælde af fornyet nedlukning af uni-
versitetet. Formålet med mødet er, at få studienævnets eventuelle forbedringsfor-
slag til planen.  
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