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Mødedato: 17. marts 2020 
Mødested: Skype møde 
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, Mogens Andreasen, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist, 
Per Höllsberg 
 
Fra HE Studier: Lene Marie Ehrhorn (sagsbehandler), Inge Hougaard Ipsen (referent) 
  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen er godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat fra 18. februar 
Referatet blev godkendt.  
 
3. Dispensationssager (afgørelse) 
3.1 Orientering om afgjorte sager siden sidst 
Der var et spørgsmål vedr. det at aflægge eksamen på engelsk, og om censorerne vil 
skulle høres i sådan en sag. Det er studienævnet, der har kompetencen til at dispensere 
fra dansk som eksamenssprog. I praksis er det studienævnsformanden og administra-
tionen, der på baggrund af etableret praksis træffer afgørelser i sådanne sager. Eksa-
minator og en evt. censor vil blive hørt i sådan en sag.  
 
Endvidere blev der stillet et spørgsmål vedr. fritagelse fra forhåndsgodkendelser i for-
bindelse med udvekslingsophold. Spørgsmålet blev besvaret på mødet.  
 
3.2 Sag 1 
Der blev givet afslag i sag om dispensation til at få udsat maksimal studietid.  
 
3.3 Sag 2 
Der blev givet afslag til, at ph.d. kurser kan give merit til projektforløb på 3. semester 
af kandidatuddannelsen.  
 
3.4 Sag 3 
Der blev givet dispensation til ansøgning om 4. prøveforsøg på bacheloruddannelsen 
og afslag på ansøgning om overflytning til ny ordning.  

 
4. Status vedr. aflysning af teoretisk undervisning på kandidatuddannel-

sen i medicin (orientering) 
Per Höllsberg orienterede på vegne af Niels Uldbjerg om status på den aflyste teoreti-
ske undervisning på kandidatuddannelsen.  
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5. Behandling af kursus udbudt via Aarhus University Summer School 
(godkendelse) 

Studienævnet godkendte kurset som et valgfag for medicin på 2. semester af kandidat-
uddannelsen.  

 
6. Godkendelseskrav for klinikforløb på kandidatuddannelsen 2020 (be-

slutningspunkt) 
På baggrund af tidligere drøftelser i projektgruppen for revision af kandidatuddannel-
sen blev der fremsat forslag til godkendelseskrav for klinikforløb i den nye kandidat-
studieordning. Forslaget tilgodeser ønsker fra en række af regionens afdelinger om 
sikkerhed for studenterfremmøde til planlagte aktiviteter/opgaver i klinikken. Det vur-
deres også internt, at krav, der understøtter de studerendes fulde fremmøde vil bi-
drage til, at der på den lange bane fortsat planlægges udbytterige aktiviteter for de stu-
derende i klinikken, og at de studerendes tilknytning til de enkelte afdelinger fremmes. 
Forslaget blev godkendt med få ændringsforslag.  

 
7. Behandling af meritskema mellem overgangordninger på bachelor i 

medicin (godkendelse) 
Meritskemaet blev godkendt.  
 
8. Evaluering af studiestarten 2019 (til orientering og evt. drøftelse) 
Evalueringen blev taget til efterretning.  

 
9. Kursusevaluering – formatet og de overordnede resultater/ overblik-

ket 
Studienævnet ønsker at fastholde modellen, hvor studenterrepræsentanterne tager ini-
tiativ til og deltager i evalueringsmøder med kursuslederen. Der var enighed om, at 
der er behov for at studerende – særligt på de yngste årgange – tager opgaven mere på 
sig. I forhold til fakultetsledelsens procedure for evaluering af undervisningen, ønsker 
studienævnet for medicin ikke alene at se på kurser, der ligger under de ønskede græn-
seværdier, men vil fortsat gerne behandle alle kurser herunder også de kvalitative 
kommentarer. Endvidere er udviklingen over tid en værdifuld parameter at have med i 
vurderingen, så man ikke stirrer sig blind på absolutte tal.  
Studienævnet vil gerne i dialog med Institut for Klinisk Medicin om evaluering af kli-
nikforløb ved implementering af de nye studieordninger.  
 
10. Kursusevaluering – behandling af efterårets resultater (beslutnings-

punkt) 
Studienævnet besluttede, at evaluering af samtlige kurser i efteråret tages op til be-
handling på studienævnsmødet i april.  

 
11. Evt. 
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Studienævnet drøftede den aktuelle situation, hvor udbrud af corona har medført en 
modificeret klinikplan og begrænset mulighed for nogle studerende at deltage i klinik. 
Per orienterede om, at situationen ser meget forskellig ud forskellige steder, og at der 
aktuelt er ved at findes en model, hvorpå 6. semester på kandidaten kan færdiggøre 
deres uddannelse til almindelig tid. De studerende frembragte ønske om at ophæve 
indstillingsbetingelser, således at studerende som minimum kunne få afviklet den teo-
retiske del af eksamen, og at det kun var klinikdelen, der måtte mangle ved semeste-
rets afslutning. Det blev foreslået, at studienævnet mødes hurtigt igen for at kunne 
drøfte disse spørgsmål.  
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