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Mødedato: 16. juni 2020, kl. 16-19 
Mødested: Skype møde 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin 
 
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Johanne Blanner Jul, Bo San-
der Tønning Tønnesen, Signe Borgquist, , Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Per 
Höllsberg 
Fra HE Studier: Dorte Lindvald, Lise Ask Andersen 
Afbud: Mogens Andreasen, Niels Uldbjerg, Peter Alexander Rytter Secher, Thomas 
Jensen, Inge Hougaard Ipsen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat fra 19. maj (godkendelse) 

Referatet godkendt. 
 
3. Dispensationssager (Orientering) 

Oversigt over afgjorte sager siden sidst. 
Orientering taget til efterretning. 

 
4. Endelig udgave af kompetencekort (godkendelsespunkt) 

Alle kompetencekort har været forbi kursuslederne til gennemsyn og er ensrettet 
mht. grafik, ordlyd mm. Studienævnet godkendte kompetencekortene.  

 
5. Status på UPL uddannelsen og kompetencekort (beslutningspunkt) 

På grund af COVID-19 blev det oprindelige uddannelsesprogram for UPL uddan-
nelsen ændret, idet uddannelsesdagene i april og maj måtte aflyses. Opsamlings-
dagen for nye UPL, der var forhindret i at deltage på introdagen i februar, måtte 
også aflyses. Det planlagte program genoptages i august og kommer til at forløbe 
hen over efterårssemesteret. Grundet forsinkelsen ønsker kursuslederne på 1. og 
4. semester, at nøjes med at lave den formative vurdering på E20 og udskyde den 
summative vurdering af studerendes klinikforløb til F20.  
 
Den ønskede ændring indebærer en fravigelse fra den godkendte studieordning i 
og med at eksamensformen reelt ændres i forhold til faglige krav. Ændringerne er 
dermed ikke blot en mindre ting. Et enigt studienævn ønsker, at den summative 
vurdering foretages som planlagt fra E20 trods den forsinkede forberedelse.  
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6. Orientering: Ikke mulighed for 10 ECTS empirisk bachelorprojekt på 
2020 bachelorstudieordning (orienteringspunkt) 
Studieleder og viceinstitutleder har besluttet, at der ikke vil blive mulighed for 10 
ECTS empirisk bachelorprojekt. Denne beslutning er begrundet i at udvidelse af 
valgfriheden til endnu en model vil kræve for mange ressourcer ift. antal stude-
rende, der forventes at kunne benytte denne ordning, også henset den allerede 
etablerede ordning, der giver mulighed for empirisk bachelorprojekt på 15 ECTS. 
 
 

7. Datoer for studienævnsmøder E20 (orienteringspunkt) 
Studienævnsmøderne efteråret 2020 planlægges på følgende datoer: 
 
18/8-2020 (Mødet afholdes via Zoom, da alle således kan deltage).  
15/9-2020 
27/10-2020 
24/11-2020 
15/12-2020 
 
Alle møder afholdes kl. 16-19 
 

8. Evt.  
Studienævnsformanden orienterede om en henvendelse fra studerende på bache-
loruddannelsens 3. semester, hvor der er blevet klaget over undervisningen for-
året 2020. Henvendelsen behandles af studieleder, der har bedt om at kommen-
tarer fra kursusansvarlige. Studienævnet vil blive orienteret yderligere på næste 
møde.   
 
Torben Steineche spurgte til om afdelinger, der skal have studerende i individu-
elle projektforløb og som ellers ikke har studerende, også får tilknyttet en UPL. 
Han blev henvist til at forhøre sig hos viceinstitutleder Niels Ulbjerg, da det pri-
mært er et økonomisk spørgsmål. Kompetencekortene skal ikke anvendes på pro-
jektforløbene. Det der skal indfries i projektforløbene er de læringsmål, der er an-
ført i studieordningen.  
 
Studienævnsformanden orienterede om, at retningslinjerne for afvikling af un-
dervisning E20 fortsat er uafklarede. Det vides derfor ikke, om 1 meters afstands-
kravet fortsat vil være gældende, og om det er muligt at afvikle undervisningen 
som normalt. Undervisere vil blive opfordret til at have en plan klar for, hvordan 
forelæsninger og holdundervisning vil kunne afvikles, hvis fysisk fremmøde ikke 
bliver muligt. Studerende udtrykte ønske om, at i hvert fald noget af undervisnin-
gen vil blive med fremmøde.  
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Studievejleder Dorte Lindvald gav en status på studiestarten, som er i planlæg-
ningsfasen. Hytteture er aflyst E20. Der arbejdes på både en plan A og en plan B, 
hvor plan A er studiestarten, hvis hele årgangen må mødes fysisk og plan B er en 
alternativ studiestart, hvis alle ikke må mødes fysisk. Cheftutorerne arbejder 
hårdt på at lave en god studiestart uanset om det bliver plan A eller plan B.  
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