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Mødedato: 21. januar 2020, kl. 16.30
Mødested: Vennelyst Boulevard 9, 1611-121B
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin
Deltagere: Caroline Boye, Magnus Møller, Peter Alexander Rytter Secher, Thomas
Jensen, Mogens Andreasen, Niels Uldbjerg, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche,
Per Höllsberg
Fra HE Studier: Daniel Slater (punkt 1-3), Vibeke Lundbye Westphall, Inge Hougaard
Ipsen (referent)
Ikke til stede: Casper Skjærbæk, Signe Borgquist, Christian Sigaard

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra møde 16.12. 2020
Referatet blev godkendt.

3.

Oversigt over afgjorte sager (Orienteringspunkt)
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.

4.

Godkendelse af valgfag til kandidatuddannelsen (godkendelse)
Studienævnet behandlede de fremsendte kursusforslag til 2. semesters valgfag på
den nye kandidatuddannelse.
Kurserne Komparativ medicin, Vaccinations- og Rejsemedicin, How to write and
publish a research paper samt Data Optimization and Graphical Presentation blev
godkendt. Studienævnets specifikke kommentarer til kurserne bliver videregivet
til udbyderne.

5.

Fordeling af projektforløb på 3. semester ny kandidatstudieordning
(godkendelse)
Niels Uldbjerg fremlagde beskrivelse af processen for tildeling af projektforløb inden for forsknings-, klinik- samt innovation- og ledelsessporet på 3. semester af
den nye kandidatuddannelse. Studienævnet godkendte den skitserede proces.

6.

Anmodning om ny kursustitel (godkendelse)
Kursusleder for Genom og Genetik på bacheloruddannelsen havde anmodet Studienævnet om godkendelse af ny kursustitel – Genetik og Personlig Medicin. Studienævnet godkendte anmodningen.

7.

Anden prøveform ved reeksamen i Klinik og Sygdomslære I (godkendelse)
Kursusleder for Klinik og Sygdomslære I havde ansøgt Studienævnet om godkendelse til at afvikle reeksamen i kurset med en anden prøveform. Studienævnet
godkendte dette.
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8.

Undervisning i patientsikkerhed og kvalitetssikring (orienteringspunkt)
Studienævnsformanden orienterede om, at den indledende undervisning i patientsikkerhed og kvalitetssikring på 2016 studieordningen doceres på 3. semester.
Dette vil på 2020 ordningen blive placeret på Klinik og Sygdomslære I og knyttes
til fagområderne her. Studienævnet tog orienteringen til efterretning.

9.

Evt.
Studienævnsformanden orienterede om, at Prorektor for Uddannelse, Berit Eika,
og Health’s nye Prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach, er på rundtur ved
studienævnene og kommer på besøg hos medicin på mødet 20. maj.
Studienævnsformanden har modtaget FADL’s politiske udspil på sundhedsområdet. Studienævnet får mulighed for at kommentere på de dele, der vedrører uddannelsesområdet, og dette vil foregå som en mailhøring af nævnet. Herefter bliver det vurderet, om der er kommet væsentlige kommentarer, der skal videregives
som et samlet høringssvar fra nævnet.
Niels Uldbjerg bragte spørgsmål op, om produkter fra forskningsåret kan give
merit ind i det individuelle forløb. Dette spørgsmål vil studienævnet skulle forholde sig til principielt, og det blev aftalt, at Niels vil fremsætte punktet til behandling på et kommende møde i studienævnet.
Magnus Møller rejste en problemstilling vedr. lige muligheder for mænd og kvinder under forskningsåret i forbindelse med barsel. Magnus blev rådet til at bringe
spørgsmålet op over for forskerskolen og Lise Wogensen Bach.
Caroline Boye frembragte et ønske om, at datoer for reeksamener for kandidatuddannelsens 1-3. semester også blev offentliggjort i god tid, så det var kendt for de
studerende. Dette ønske bringes videre til HE Studier.

