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Mødedato: 26.3.2020, kl. 15:15-16:15 
Mødested: Skypemøde 
Mødeemne: Ekstraordinært 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, Inge Hougaard Ipsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden (godkendelse) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra møde 17. marts (godkendelse) 
Der var spørgsmål til referat fra møde i studienævnet 17 marts vedr. det at aflægge ek-
samen på engelsk.  
Referatet bliver præciseret på følgende måde: Det er studienævnet, der har kompeten-
cen til at dispensere fra dansk som eksamenssprog. I praksis er det studienævnsfor-
manden og administrationen, der på baggrund af etableret praksis træffer afgørelser i 
sådanne sager. Eksaminator og en evt. censor vil blive hørt i sådan en sag.  
 
3. Godkendelse af referat fra møde 20. marts (godkendelse) 
Referat fra møde i studienævnet 20. marts blev godkendt.  
 
4. Godkendelse af revideret eksamensplan for kandidatuddannelsen i 

medicin (godkendelse) 
Kursuslederne for Inflammation, Abdomen og GOP havde fremsat ønske om ændret 
eksamensdatoer for at flest mulige kan nå at gennemføre klinik inden eksamen. Øn-
skerne om ændrede eksamensdatoer blev godkendt for de tre kurser. For GOPs ved-
kommende drejer det sig om MCQ eksamen.  
 
5. Evt.  
Niels Uldbjerg fremlagde en række punkter under evt.: 
Obligatoriske elementer 
Studienævnet godkendte, at obligatoriske, tværgående teoretiske elementer på Inflam-
mation ikke kan fremmøde registreres i den nuværende situation. Der er dog ved at 
blive etableret erstatningselementer. Elementerne er ikke obligatoriske på den nye 
kandidatstudieordning. 
Studienævnet godkendte, at der ikke fremmøderegistreres på neurologis undersøgel-
sesteknik og heller ikke på neuroradiologi. Begge dele erstattes med online materiale 
og vil indgå i eksamen.  
Indstillingsbetingelse for neurologi tages op igen med kursusleder.  
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Studienævnet godkendte, at de praktiske dele af ØNH og øjenundervisningen gennem-
føres efter eksamen.  
Studienævnet godkender på bagkant de modificerede klinikplaner.  
Der blev spurgt til udsigterne for at kunne gennemføre bachelorsemestrene og eksa-
men til sommer. Det at undervisningen gennemføres som fjernundervisning ses ikke 
som en hindring for gennemførsel af eksamen. Det kritiske forhold bliver, om stude-
rende må samles til alle de skriftlige eksamener. Det er viceinstitutleder for uddannel-
sen på Biomedicin, der har ansvaret for at adressere disse forhold sammen med Stu-
dieleder.  
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