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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, Johanne Blanner Jul, Peter
Alexander Rytter Secher, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist (fra pkt. nr. 3), Per Höllsberg
Fra HE Studier: Lise Ask Andersen, Inge Hougaard Ipsen (referent)
Afbud: Mogens Andreasen, Thomas Jensen, Dorte Lindvald

1.

Godkendelse af dagsordenen (godkendelse)
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af læringsmål samt vurderingskriterier for klinik (godkendelse)
Torben Bæk Hansen fremlagde kompetencevurderingskonceptet for klinikforløbene på kandidatuddannelsen 2020. Studienævnet godkendte læringsmålene
samt måden, hvorpå de studerende vurderes.
Studienævnet havde et par bemærkninger til indholdet i logbogen:
Det skal beskrives, hvad proceduren er for studerende, der ved anden vurdering
ved en læge ikke vurderes at være på niveau. Her vil studerende nemlig skulle
have en yderligere feedback session inden den summative vurdering. Logbogen
skal indeholde feedback skemaer til den situation.
Derudover blev det aftalt, at de studerende kan deltage i forskellige møder, hvor
konceptet pilottestes og evalueres, og hvor der gøres status på implementeringen.

3.

Godkendelse af referat fra konstituerende møde samt fra ordinært
studienævnsmøde (godkendelse)
Begge referater blev godkendt.

4.

Dispensationssager

4.1 Afgjorte sager (orientering)
Orienteringen blev taget til efterretning.
4.2. Dispensationssager (afgørelse)
Der blev givet dispensation til afmelding af eksamen samt til overflytning på ny
bachelorstudieordning.

5.

Studienævnets godkendelse af sammensætning af aftagerpanel (godkendelse)
Der skal nedsættes aftagerpanel for medicinuddannelsen for den kommende treårige periode. Det på mødet fremsatte forslag har været i høring på institutterne
og hos prodekan for uddannelse. Studienævnet godkendte forslaget.
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6.

Drøftelse af, hvorledes forskningsåret evt. kan meriteres ind i forskningssporet på det individuelle forløb (drøftelsespunkt)
HE Studier har undersøgt spørgsmålet og konkluderer, at der ikke er hjemmel til
at give merit for forskningsår ind i uddannelsen, ej heller at et forskningsår med
stipendium og orlov kan tælle som et projektorienteret forløb. Projektforløbet kan
fx bygge oven på et forsknignsår med nye produkter, der vurderes at kunne dokumentere opfyldelse af læringsmålene og med en indsats, der svarer til ECTS omfanget. Alternativt kan studerende have et forskningsforløb og samtidig være tilmeldt forskningsforløbet som projektforløb. Det indebærer så, at studerende ikke
har orlov, og ikke modtager stipendium for den indsats, der ydes i forskningsforløbet i kandidatuddannelsen.
Der var spørgsmål til plagiering og den mere præcise grænsedragning mellem
forskningsår og kandidatuddannelse. Det er spørgsmål, som Per Höllsberg og Niels Uldbjerg vil gå videre med at få afklaret.
Der blev også spurgt til, om der i dag gives merit for ph.d. kurser. HE Studier kan
efter mødet bekræfte, at der gives merit til valgfag på kandidatuddannelsen for
ph.d. kurset ”Basic Biostatistics”. Der er også givet merit for en kombination af
andre ph.d. kurser, som i sig selv ikke har et omfang svarende til 5ECTS.

7.

Godkendelse af valgfag KA i medicin
Der er fremsendt to yderligere valgfag til 2. semester på KA uddannelsen i medicin med henblik på at opnå studienævnets godkendelse. Det drejer sig om kurset
”Arktisk Medicin” og ”Brainstorm”.
Studienævnet havde feedback til kurserne, og kræver dermed tilretning af elementer, for at kurserne kan godkendes. Imødekommes ønskerne, kan kurserne
godkendes administrativt.

8.

Evt.
Der var et enkelt spørgsmål vedr. dyrestaldskursus, som blev afklaret på mødet.

