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tor Thomsen (sagsbehandler) 
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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af et punkt 7: Observatør til studienævnet 
 
2. Godkendelse af referat fra 20.04.2021 

Godkendt 
 

3. Dispensationssager  
3.1. Oversigt over afgjorte dispensationssager  
Oversigt taget til efterretning 
 
3.2. Behandling af dispensationssager  
Sag 1: Dispensation til udsættelse af førsteårsprøve, maksimal studietid mm. pga. 
usædvanlige forhold  
 
Sag 2: Afslag på fritagelse fra lodtrækning om klinikplads på det foreliggende 
grundlag. Alvorligt syg forælder ikke i sig selv nok til fritagelse. Dog forslår stu-
dienævnet at tilføje forælder i følgende gruppe, som kan fritages lodtrækningen: 
Studerende med behandlingskrævende sygdom der kræver, at de bliver i Aar-
hus, herunder ægtefæller/børn med alvorlig behandlingskrævende sygdom. For 
at kunne fritages, skal behandlingen kræve at den studerende opholder sig i Aar-
hus eller i pendlerafstand.  
 
Sag 3: Særlige prøvevilkår til studerende med ADHD på baggrund af konkret og 
individuel vurdering.  
 
3.3. Opfølgning vedr. fritagelse fra klinikpladsfordeling og forsknings-
årsstuderende 
Studienævnet spurgte i april om klinikpladser i Aarhus, der er reserveret kandi-
dat-ph.d.-studerende (5 pr. semester), kan bruges af forsinkede forskningårsstu-
derende, hvis alle 5 pladser ikke bruges af kandidat-ph.d.-studerende. Lise har 
undersøgt det nærmere. Der har ikke tidligere været eksempler på, at de 5 pladser 
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ikke bruges. Såfremt der er en eller flere ledige pladser, vil de fremadrettet tilby-
des forsinkede forskningsårsstuderende. Dog kun i semesteret umiddelbart efter 
forskningsåret. Det er fortsat forskerskolen, der i givet fald trækker lod blandt de 
studerende, der kvalificerer til fritagelse for klinikpladsfordeling, og indstiller til 
HE Studier, 
 
3.4. Opfølgning vedr. overnatningsmuligheder for studerende, der op-
lever vanskeligheder ved at transportere sig. 
Studienævnet spurgte i april, om studerende der har svært ved at transportere sig, 
og får afslag på at få tildelt en Aarhusplads, i stedet kan tilbydes overnatning på 
hospitalet, som de tilknyttes. Niels har undersøgt sagen. Nogle hospitaler kan til-
byde overnatning, nogle kan ikke. I afgørelsen til studerende, kan der oplyses om, 
hvilke hopitaler, der muligvis kan tilbyde overnatning. De skal selv henvende sig 
og forhøre sig nærmere om muligheden.  
 

4. Drøftelse: Resultater af uddannelseszoom 2020  
Uddannelseszoom er Uddannelses- og forskningsministeriet store spørgeskema-
undersøgelse til studerende og dimittender på de videregående uddannelser i 
Danmark. Spørgeskemaundersøgelsen er første gang udsendt til studerende i ef-
teråret 2018 og senest i efteråret 2020.  
 
Studienævnet drøftede resultaterne af undersøgelsen og identificerede følgende 
særlige opmærksomhedspunkter: 
 
Studenterundersøgelsen 
Generelt findes svarmuligheden ”hverken uenig eller enig” uhensigtsmæssigt, da 
det er uklart, hvad det betyder. Er det det samme som ”ved ikke”? 
 
Ensomhed: 
Ensomhed er forholdsvis udbredt på både BA og KA. Samtidig vurderes det soci-
ale studiemiljø som værende rigtig godt. Det taler umiddelbart i hver sin retning.  
 
Stress: 
50% på BA og 42% på KA har mere om ørene end de kan overskue. Det er højt.  
43% på BA og 53% på KA angiver, at praktiske forhold på uddannelsen (regler, 
skema, fleksibilitet, manglende information mv.) stresser dem.  
 
Overordnet trivsel og studiemiljø: 
36% på BA og 38% på KA afholder sig fra at stille spørgsmål i undervisningen af 
frygt for at se dumme ud. Det er bekymrende og værd at holde øje med. Det blev 
kort diskuteret, hvorledes der kan skabes større tryghed i undervisningen. Et ele-
ment kan være store vs. små undervisningshold. 
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Feedback:  
Der er fortsat mange, der ikke synes, at de får nok feedback, og det på trods af at 
der har været stort fokus på feedback de seneste år. På den anden side gives der 
udtryk for, at det er nemt at få kontakt til undervisere. Der blev diskuteret, at der 
muligvis er behov for en fælles forståelse af, hvad feedback er og fremhævet nyt-
ten af en tidlig forventningsafstemning mellem undervisere og studerende. 
 
Fagligt udbytte: 
96% på BA og 91% på KA angiver at kvaliteten af uddannelsen er høj. Det er flot 
og positivt, at uddannelseskvaliteten er holdt på trods af Covid-19. 
 
Covid-19: 
89% på BA og 74% på KA har mistet noget af glæden ved at uddanne sig under 
Covid-19. Det blev blandt andet tolket som tegn på vigtigheden af den fysiske un-
dervisning, herunder at de studerende mødes til undervisningen. 
 
Dimittendundersøgelsen 
Beskæftigelsesgraden er fortsat meget høj og der er god overensstemmelse mel-
lem dét de lærer på uddannelsen og dét de efterfølgende skal bruge i deres be-
skæftigelse.  

 
 

5. Drøftelse: Kvalitetsindikatorer og studieleders statuspapir (forbere-
delse til årets statusmøde)  
Årets statusmøde på medicin finder sted 11. juni. Formålet med statusmødet er at 
sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne, dvs. en mulighed for at drøfte hvad 
der fungerer godt og på hvilke områder der er brug for udvikling. Rammen for di-
alogen på statusmødet er de fem delpolitikker i AU´s kvalitetspolitik og de dertil-
hørende kvalitetsindikatorer.  
 
5.1. Studienævnet bedes drøfte årets kvalitetsindikatorer   
Studieleder havde udarbejdet et udkast til statuspapir. På baggrund af kvalitetsin-
dikatorerne gav studienævnet input til statuspapiret. Studienævnet forslog at 
kommentere på emnerne feedback og ensomhed. Desuden ønskede nævnet ind-
ført en kommentar til internationalisering som strategisk indsatsområdet. Studie-
nævnet finder det uhensigtsmæssigt at succeskriteriet er mængden (ECTS) af en-
gelsksprogede kurser i stedet for kvaliteten af dem. Studienævnet ønsker desuden 
at problematisere, at alle de små valgfag vægter lige så højt i undervisningsevalue-
ringen som store ECTS tunge fag. Det forrykker billedet i undervisningsevaluerin-
gen.   
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5.2. Studienævnet bedes komme med input til handleplanen for 2021-
2022  
Studienævnet har følgende forslag til handleplanen: 
- Implementering af de nye studieordninger 
- Evaluering af elementer af de nye studieordninger 
- Gøre status på, om de nye systemer (Plan, Brightspace, MitStudie) øger oversku-
eligheden og mindsker stressniveauet forårsaget af praktiske forhold.  
- Punktet vedr. fysiske rammer fra sidste års handleplan føres over på den nye 
handleplan. 

 
6. Beslutning: Evaluering af studieordninger 

Studienævnet havde på mødet i marts besøg af Anne Mette Mørcke og Tina Be-
ring Keiding fra CED. Studienævnet fik i den anledning vejledning om, hvordan 
de bedst kommer videre med evaluering af de nye studieordninger:  
 
Anbefalinger til næste skridt 
1. Vælg ét område studienævnet vil starte med at evaluere (UPL, kompetencekort, 
progression og sammenhæng eller internationalisering).  
2. Definer, hvad evalueringen skal munde ud i? Hvad skal den have af konsekven-
ser? 
3. Kontakt CED, der kan hjælpe med at lave et undersøgelsesdesign.  
 
Studienævnet besluttede at arbejde videre med evaluering af internationalise-
ringsinitiativer på uddannelsen. Hvad skal der til, for at et engelsksproget kursus 
fungerer godt for både studerende og undervisere? Kan der laves en form for dre-
jebog? Lise kontakter CED vedr. den videre proces.   
 

7. Observatør til studienævnet 
Studenterrepræsentant Anders Nøhr træder ud af studienævnet. Da der ikke er 
valgt en suppleant, besluttet studienævnet i stedet at invitere en studerende til at 
være fast observatør i nævnet frem til næste valgperiode. Som observatør har man 
taleret, men ikke stemmeret. De studerende indstiller, at Mads Skovsgaard Lar-
sen vælges som observatør, hvilket studienævnet godkender. Lise informerer 
Mads.  
 

8. Eventuelt 
Studienævnet spørger om der kan bevilges penge til en afsluttende sommerkom-
sammen for studienævnet. Lise forhører sig hos uddannelseschef Anna Bak Mai-
gaard.  
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