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Referat
Eva bød velkommen til nye medlemmer.
Kort præsentationsrunde.
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Studienævnsformanden informerer om ændring i pkt. 3: Kun to af fire
valgfagsbeskrivelser er kommet ind.
Dagsorden er godkendt med denne rettelse.
Pkt. 2. Personsager
Ingen kommentarer til de afgjorte studentersager.
Studentersag til behandling imødekommet. Studerende fik dispensation
til at påbegynde alle fag på 5. semester efteråret 2020 selvom Genetik ikke
er bestået. I afgørelsen er der lagt vægt på usædvanlige forhold ifm. 1. og
2. prøveforsøg, at manglende beståelse af Genetik ikke udgør en risiko for
patientsikkerheden samt, at der kun er meget lidt patientbehandling inden 3. forsøg afvikles.

Punkt 3. Valgfagsbeskrivelser til godkendelse
Der er indkommet bilag til:
- Hands-on kursus i anvendelse af Kofferdam til endodonti og fyldningsteraoi v. Sebastian Schlafer.
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-

Kommunikation, samarbejde, læring og trivsel v. Dorte Lindelof

De to valgfag er godkendt med de respektive b-prøver
De to resterende kommer på til et kommende møde. Studienævnsformanden rykker de pågældende kursusansvarlige for beskrivelserne.

Ad Pkt. 4. Opfølgning på eksamensplan sommer 2020
Undervisningen i Generel Medicin er blevet komprimeret og ligger helt
tæt på eksamen i radiologi. Studienævnet anerkender, at der er fundet to
ekstra dage og der henstilles til god planlægning for de studerende og at
de starter læsningen tidligt. Der henstilles i øvrigt til, at de studerende deltager i undervisningen i Generel Medicin.
Eksamensplanen er godkendt.

Ad. Pkt. 5. Orientering fra studieleder mfl.
Studienævnsformanden orienterer:
Aflevering af kandidatspeciale og forsvaret heraf: De studerende har ønsket at projektopgaven forsvares i samme termin som den afleveres og
samtidig er det også denne praksis som kan understøttes administrativt.
Fremover bliver dette praksis.
Studieleder orienterer:
Nyt fra styregruppemødet vedr. revisionsprocessen:
Kompetenceprofilen er godkendt med få sproglige ændringer.
BA-Strukturen er blevet godkendt med få justeringer på titlerne.
BA projektet: Skal ikke kun kunne være et litteraturstudie.
Internt ressourcetræk på BA og KA projektet: Undervisere på KA-uddannelsen vil også kunne vejlede BA-projekterne.
Plan for revisionsprocessen af kandidatuddannelsen er godkendt.
Ad. Pkt. 6. Eventuelt
Ingen bemærkninger

