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1. Godkendelse af dagsordenen 
Studienævnet godkendte at optage et nyt punkt otte på dagsordenen. Derefter blev 
dagsordenen godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat fra 23. april 2020 
Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse.  
 
3. Godkendelse af referat fra 28. april 2020 
Referatet blev godkendt.  
 
4. Manglende beståelse af kurser på nødstudieordningen (beslutnings-

punkt) 
Studienævnet drøftede de principielle problemstillinger i overgang mellem nødstudie-
ordning og almindelig studieordning for studerende, der ikke afslutter tilmeldte kurser 
på nødstudieordningen. Studienævnets beslutning opsummeret i nedenstående: 
 
Der er 2 prøvemuligheder på nødstudieordningen S20 (ordinær + reeksamen). Bestås 
kurset ikke ved disse to muligheder, skal kurset bestås iht. den almindelige studieord-
ning, da nødstudieordningen kun må anvendes S20. 
 
Skyldes den manglende mulighed for at bestå eksamen på nødstudieordningen usæd-
vanlige forhold, kan der gives dispensation til en særaftale om at færdiggøre kurset på 
vilkår svarende til nødstudieordningen.  
Der vil dog være en række begrænsninger i at kunne indgå særaftaler i og med, at un-
dervisning og eksamen på kandidatstudieordningen 2016 udfases. Eventuelle særafta-
ler vil blive vurderet og indgået individuelt, da udfaldet afhænger af den enkeltes situa-
tion.  
 
Hvis en ansøgning om særaftale indebærer ønske om erstatningsklinik efter somme-
ren 2020, skal der vedlægges en konkret og skriftlig aftale med den pågældende kur-
susleder om tidspunkt for erstatningsklinik. Aftalen er dog først gyldig, hvis ansøger 
får medhold på sin samlede ansøgning om dispensation.  
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Dispensation til at færdiggøre kurset på vilkår tilsvarende nødstudieordningen, forud-
sætter at det kan gøres uden forsinkelse. Skal der bruges et ekstra semester på at fær-
diggøre det uafsluttede kursus, skal det bestås i henhold til den almindelige studieord-
ning. Der kan i så fald søges dispensation til udsættelse af maksimal studietid, hvis for-
sinkelsen skyldes usædvanlige forhold.    
 
5. Flytning af anæstesi fra Klinik 2 til Klinik 3 på ny kandidatstudieord-

ning (godkendelsespunkt) 
Studienævnet godkendte, at rotation i anæstesi kan indgå i Akut-Kronisk kurset fra ef-
teråret 2020 i stedet for at indgå i Klinik 2. Fra E21 vil anæstesi indgå i Sygdomslære 
og Klinik III.   
 
6. Konsekvenser af en mulig genåbning af universitetet for medicinud-

dannelsen 
Hvis der bliver mulighed for at, de mundtlige eksamener i Hoved-Neuro og Mikrosko-
pisk Anatomi kan afholdes som eksamener med fremmøde inden for en tildelt kvote, 
er det i tråd med Studienævnets ønske.  
Specifikt godkendte Studienævnet, at  
1) eksamen i Hoved-Neuro kan lægges om til eksamen med fysisk fremmøde i den 
form, der er beskrevet i studieordningen.  
Der skal dog tages stilling til, om eksamen i Øre-Næse-Hals specialet skal være med 
patient- eller papircase. Det vil Niels undersøge med lærestolsprofessoren og vende til-
bage med et svar.  
Lærestolsprofessoren melder efter mødet tilbage, at eksamen bliver afviklet med pa-
pircases. Det samme gør sig gældende for øjenspecialet.  
2) mundtlig eksamen i Mikroskopisk Anatomi kan afholdes som mundtlig eksamen 
med anvendelse af histoviewer som beskrevet i deres først fremsendte forslag til om-
lægning.  
 
7. Godkendelse af omlægning af obligatoriske elementer på Kandidatud-

dannelsen i medicin (godkendelsespunkt) 
Følgende elementer blev godkendt: 

• Kommunikation, professionsspor 1: Godkendt – det forventes, at opgaven sva-
rer i omfang til det, som undervisningen består i.  

• Kommunikation, professionsspor 2: Godkendt. 
• Kursus i ledelse, professionsspor 4: Godkendt.  
• Symposium om den hjælpeløse patient, professionsspor 4: Godkendt. 
• Lægens roller, professionsspor 6: Godkendt. 

Studienævnet godkendte omlægningerne, men bemærkede generelt for kandidatud-
dannelsen, at det er beklageligt, at så mange elementer er erstattet med powerpoint 
slides.  
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8. Dispensation af krav til fremmøde i det individuelle forløb, hvis covid-
19 situationen ikke tillader det krævede fremmøde.  

Hvis tilstedeværelseskrav for forløbene i det individuelle forløb i E20 ikke kan honore-
res grundet covid-19 restriktioner, så vil studienævnet dispensere fra kravene. Der skal 
i så fald gøres en indsats for at læringsmålene alligevel kan indfris.  
 
9. Evt. 
Der var ingen punkter til eventuelt.  
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