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Mødedato: 19. maj 2020, kl. 16-19
Mødested: Skype møde
Mødeemne: 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 Uldbjerg, Mogens Andreasen, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Per Höllsberg
Fra HE Studier: Inge Hougaard Ipsen
Afbud: Signe Borgquist, Dorte Lindvald

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra 12. maj (godkendelse)
Referatet blev godkendt.
3. Dispensationssager (orienteringspunkt)
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. Det blev oplyst, at vi pt. udviser stor
fleksibilitet, og der derfor kan gives dispensation til fx at flytte afleveringsfrist for specialet, hvis covid-19 pandemien har givet særlige udfordringer i forhold til at overholde
afleveringsfristen.
4. Forberedelse af årligt statusmøde for uddannelser (drøftelsespunkt)
Studienævnet drøftede status på kvalitetsindikatorerne.
Det blev bemærket, at der er et stort fald i undervisningstimer på kandidatuddannelsen. Det oplyses efter mødet, at ændringen skyldes en ændret opgørelsesmetode, hvor
den kliniske undervisning ikke er inkluderet i opgørelsen. Denne måde at opgøre undervisningstimer på svarer til metoden, der anvendes på KU og SDU.
Studienævnet tog status på de øvrige indikatorer til efterretning.
Studienævnet drøftede studielederberetningen og kommenterede positivt på, at det i
beretningen bringes op, om formålet med de officielle underisningsevalueringer rammer den rette balance mellem ledelsesinformation og så et formativt formål til forbedring af undervisningen. Det blev også bemærket positivt, at manglen på studiepladser
bringes op i beretningen.
Studienævnet havde følgende input til udkast til handleplan for 2020-2021:
1) At der skal arbejdes for et forbedret studiemiljø på Aarhus Universitetshospital og
på campus.
2) Der ønskes et fleksibelt format for undervisningsevaluering, så der kan komme et
større lokalt aftryk i de spørgsmål, der indgår i evalueringen. Derudover ønskes mulighed for, at data kan opgøres på holdniveau, og at data generelt kunne tilgås, så der
mere fleksibelt kan laves analyser baseret på konkret efterspørgsel.
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3) Der ønskes et fortsat tilbud til udvikling af undervisernes kompetencer.
4) Færdighedslab Incuba, ny frist til afklaring 1. december 2020

5.

Valgfagsudbud bachelorstudieordning i medicin 2020 (godkendelsespunkt)
Referatnoter:
Studienævnet behandlede forslag til følgende bachelorvalgfag:
• Introduktion til arbejds- og træningsfysiologi
• Medicinsk Historie
• De svære valg
Studienævnet ønsker, at beståelseskravet for prøveformen undervisningsdeltagelse
skal være godkendelse af produkter, der produceres undervejs. Samtidig skal 80% kravet falde bort.
Det skal angives, hvorledes de studerendes studiebelastning på 150 timer i faget fordeler sig.
Kursusudbyderne vil få denne feedback med til en yderligere gennemarbejdning af
kursusdesignet og kursusbeskrivelsen.

6. Undervisning i Patologi efteråret 2020 (godkendelsespunkt)
Studienævnet godkendte, at der undervises på seks hold, og at forelæsningerne afvikles i et online format. Evt. kan der suppleres med enkelte spørgetimer til forelæsningerne.
7.

Orientering om omlægning af mundtlige eksamener til fysisk fremmøde (Orienteringspunkt)
Der blev orienteret om, at det med den kvote for fremmøde, som Health har fået tildelt, er blevet prioriteret, at eksamen i Hoved-Neuro og Mikroskopisk Anatomi kan afholdes med fysisk fremmøde.

8. Evt.
Det blev præciseret, at en såkaldt indstillingsbetingelse, som ikke er godkendt af studienævnet, ikke er gyldig og derfor ikke har konsekvenser for evt. deltagelse i eksamen.

