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Mødedato: 27. august 2020, kl. 16-17.30
Mødested: Zoom
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Peter Alexander Rytter Secher, Johanne Blanner Jul, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg,
Bodil Hammer Bech, Mogens Andreasen, Torben Steiniche, Per Höllsberg
Fra HE Studier: Dorte Lindvald, Lise Ask Andersen
Afbud: Signe Borgquist; Peter Alexander Rytter Secher
Fravær: Casper Skjærbæk

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes med tilføjelse af punkt. 5. vedr. reeksamen på Sygdomslære 2

2.

Godkendelse af referat fra 18. august
Referat godkendt

3.

Godkendelse af valgfag til bacheloruddannelsen
Studienævnet behandlede kursusbeskrivelser til 4 bachelorvalgfag med henblik
på udbud F21:
1. Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi
Godkendes med specificering af kriterierne for godkendelse af øvelsesrapporter og tilføjelse af b-prøve.
2. Medicinsk Historie
Godkendes med tilføjelse af b-prøve.
3. De svære valg
Godkendes
4. Diabetes from an epidemiological perspective
Godkendes med tilføjelse af b-prøve

4.

Kvalitetssikring af omlagt undervisning E20
Genåbning af universitetet skal ske i henhold til ministeriets retningslinjer for ansvarlig genåbning, hvilket kræver omlægning af undervisningen i E20. Kursusansvarlige har udfyldt et skema vedr. omlægning af undervisning. Studienævnet
gennemgår beskrivelserne primært med henblik på at sikre at undervisningen er
planlagt iht. retningslinjerne og at undervisningen indeholder studenteraktiverende elementer i et tilstrækkeligt omfang.
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Forelæsninger planlægges afholdt via Zoom, power point med voice-over og enkelte anvender power point med manuskript. Der hvor forelæsningerne har et
format, der ikke tillader dialog og spørgsmål, har en del planlagt supplerende
spørgetimer via Zoom. Studienævnet opfordrer til denne kombination.
Holdtimer ønskes primært afviklet med fysisk fremmøde, men for visse kurser vil
det afhænge af tilgængeligheden af lokaler; enkelte planlægger holdtimerne i
Zoom med inddragelse af bl.a. break-out rooms til gruppearbejde. Ved øvelser,
hvor 1 m. kravet ikke kan overholdes og hvor studerende ikke har ansigterne
vendt i samme retning, anvendes værnemidler.
Underviserne har gjort sig umage med, at lave en kombination af online undervisning kombineret med fysiske elementer og/eller live-zoom. Generelt har man bestræbt sig på, at der skal være mulighed for dialog med undervisere og feedback
på alle fag. Studienævnet henvender sig til de enkelte kurser, hvor der er tvivl om,
hvorvidt online undervisning indeholder studenteraktiverende aktiviteter.
Kvaliteten af den planlagte undervisning skønnes at være acceptabel, men vil ikke
kunne nå fuldstændig samme kvalitet som ved fysisk fremmøde.
Denne overordnede vurdering meldes ind til fakultetsledelsen.

5.

Reeksamen på Sygdomslære 2, 2. semester KA
Der mangler en beskrivelse af reeksamen for Sygdomslære 2. Den ordinære eksamen er en 4 timers stedprøve bestående af 20 kortsvarsopgaver. Kursusansvarlig
Anders Bonde Jensen foreslår en reeksamen efter samme model, som ved den
tidligere MCQ-eksamen på 2. semester, dvs. en mundtlig eksamination ved mindre end 10 tilmeldte. Følgende reeksamen godkendes af studienævnet:
Såfremt der er færre end 10 studerende tilmeldt reeksamen afholdes den som en
mundtlig prøve uden forberedelse. Der eksamineres i 30 minutter. Eksaminator
tager afsæt i 3-4 spørgsmål.
Såfremt der er 10 eller flere tilmeldt reeksamen afholdes denne som den ordinære eksamen.

6.

Evt.
Caroline er blevet kontaktet af studerende, der efterspørger en introduktion til de
nye logboger, f.eks. en introduktionsvideo. Niels Ulbjerg bakker op om ideen og
når der er lidt flere erfaringer med det nye format, vil man kunne lave en introduktion.

AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Referat
Lise Ask Andersen
Dato: 27. august 2020

Side 3/3

De studerende er blevet kontaktet vedr. 1-uges klinikopholdet på Neurologisk afdeling. Ifølge medstuderende er afdelingen kun indstillet på, at udfylde den første
tredjedel af kompetencebogen. Niels Ulbjerg mener, at der uvilkårligt vil være
problemer her i starten. Det er fint, at de studerende melder tilbage med deres
oplevelser. Niels vil kontakte kursusleder Kristina Svendsen.
Mogens Andreasen oplyser, at studerende på det nye bachelorkursus Neuroscience er i tvivl om eksamenssproget. Undervisningssproget er engelsk og det
samme er eksamenssproget. Eksamenssproget tilføjes kursusbeskrivelsen.

