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Fra HE Studier: Dorte Lindvald (studievejleder), Lise Ask Andersen (referent), Vik-
tor Thomsen (sagsbehandler) 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referater fra 26.01.2021 (5 min) 

Bilag 2.1. Udkast til referat fra konstituerende studienævnsmøde 26.01.2021 
Bilag 2.2. Udkast til referat fra ordinært studienævnsmøde 26.01.2021 
 

3. Dispensationssager (20 min) 
3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  
 
3.2. Behandling af dispensationssager 
1 sag til behandling 
 
Bilag 3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager 
Bilag 3.2. Sag 1  

 
4. Godkendelse: Nye kurser (20 min) 

4.1. Nyt BA valgfag 
Kan studienævnet godkende følgende valgfag som nyt BA valgfag med første ud-
bud E21: Medical failures and successes in the field of microbiology and immu-
nology 
 
4.2. Nyt Summe University kursus 
Kan studienævnet godkende følgende Summer University kursus til valgfag på 
både BA og KA: Electrolyte disturbances and the kidney: Understanding the un-
derlying mechanisms 
OBS bachelorstuderende skal have bestået kursus i Fysiologi for at kunne optages 
på kurset. Første udbud forventes S21 
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4.3. Genbehandling nyt innovationskursus  
Studienævnet behandlede første gang kurset Innovation og værdiskabelse i sund-
hedsvæsenet januar 2021. Nævnet ønskede en række justeringer og præciseringer 
inden godkendelse. Kan studienævnet godkende det tilrettede kursus, som pro-
jektforløb på 3. semester af kandidatuddannelsen? 
 
Bilag 4.1. Kursusbeskrivelse Medical failures and successes in the field of micro-
biology and immunology 
Bilag 4.2. Kursusbeskrivelse Electrolyte disturbances and the kidney: Under-
standing the underlying mechanisms 
Bilag 4.3 Kursusbeskrivelse Innovation og værdiskabelse i sundhedsvæsenet 
 

5. Godkendelse: Ekstraordinær reeksamen i Fysiologi 2 S21 (5 min) 
Kurset Fysiologi 2, som er en del af overgangsstudieordningen 2019a, kørte første 
og eneste gang E20. 3. og sidste prøvemulighed i kurset udbydes til den ordinære 
eksamen S21. Faget tilbyder ekstraordinært også at lave en reeksamen S21. Dog 
søges om studienævnets tilladelse til, at afholde den 4. prøvemulighed som en 
mundtlig prøve. Læs uddybning i bilag 5.1.  
 
Bilag 5.1. Ekstraordinær reeksamen i Fysiologi 2 S21 
 

6. Godkendelse: Ændring af rotation i Klinik og sygdomslære 1 E21 (10 
min) 
Kursusleder på Klinik og sygdomslære 1 Jesper Stentoft har fremsendt anmod-
ning om at få lov at ændre klinikrotationerne E21. Læs nærmere i bilag 6.1. 

 
Bilag 6.1. Ansøgning om ændring af rotation i Klinik og sygdomslære 1 E21 

 
7. Drøftelse: Klage fra studerende (5 min) 

En studerende har på vegne af en lille gruppe sendt en klage til medicinerrådet og 
studievejledningen over kvalitet og udbytte af undervisningen på et konkret kur-
sus. Studienævnet bedes drøfte klagen og hvordan den håndteres.  
 
Bilag 7.1. Klage 

 
8. Arbejdspunkt: Prioritering af ideer til evalueringer 2021 og 2022 (1 t. 

30 min.) 
De mange ideer til evalueringer er nu samlet i et ark. Øvelsen er nu at prioritere 
og udvælge de emner og ideer, studienævnet vil arbejde videre med. Dette gøres 
først i grupper og derefter i plenum. Nærmere introduktion til arbjedet gives på 
mødet.  
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Bilag 8.1. Ideer til evalueringer 
Bilag 8.2. Skabelon til top 3 

 
9. Orientering: Ny praksis vedr. holdsætning og holdændringer efter til-

meldingsfrist (gældende fra E21) (5 min) 
Orientering om ny praksis vedr. holdsætning og holdændringer for studerende, 
der tilmelder sig undervisning efter tilmeldingsfristen. Gældende fra tilmeldings-
perioden til E21.  
 
Bilag 9.1. Ny  praksis vedr. holdsætning og holdændringer efter tilmeldingsfrist  

 
10. Eventuelt (10 min) 
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