DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET
STUDIENÆVN FOR MEDICIN

14. august 2016
/hs

Referat af studienævnsmøde torsdag den 11. august 2016
Til stede:

Niels Illum (NI), Ulla Friis (UF), Marianne Rosendal (MR), Mark Biilmann
(MB) og Cecilie Lykke Sveistrup Kristensen (CLSK)

Fraværende:

Jesper Durup (JD), Christian Kring Nygaard (CKN), Rasmus Augustinus
Ramussen (RR), Niels Marcussen (NM) og Lise Rasmussen (LR)

Faglige vejledere:

Lasse Paludan Bentsen og Cecilie Jakobsen

Referent:

Harisa Seferovic (HS)

1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2)

Godkendelse af referat fra 23. juni 2016
Referatet blev godkendt.

3)

Personsager (dispensationsansøgninger og meritansøgninger, bilag)
Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt.

4)

Ekstraordinær personsag: Studieskift fra Klinisk Biomekanik til Medicin
Lukket punkt.

5)

Godkendelse af ny BA og KA-studieordning (tilpasset ny universitetslov samt nye
bekendtgørelser)
Ændringerne, som er tilpasset i henhold til studiefremdriftsreformen II, blev godkendt.
Der er en enkel fejl, som vil blive rettet. I afsnittet vedr. studieaktivitetskravet mangler
at stå ”studieår” efter 45 ECTS.

6)

Evt.
NI havde et opfølgningspunkt vedr. handleplan for Modul B9, Hjerne og sanser.
I forlængelse af at Studienævnet ikke kunne godkende handleplan for Modul B9,
Hjerne og sanser, har NI afholdt møde med modultovholderen for Modul B9, Hjerne
og sanser.
Modultovholderen erkender, at kravene for modulet ikke har været defineret i
tilstrækkelig grad. Derfor vil studerende, der gennemføre modulet fra og med E16 få
en pensumangivelse, der er klarere.
Fra 1. februar 2017 vil man gøre brug af følgende litteratur: Nolte’s The Human
Brain, 7th Edition.

Studienævnet er tilfreds med modultovholderens seneste udmelding og godkender
hermed handlingsplanen med de nævnte bemærkninger.
Det kom frem, at der i forbindelse med afholdelse af eksamen i mellem-OSCE den 14.
marts 2016 har været anvendt elektronisk udstyr i form af meddelelser imellem
studerende i et tidsrum, hvor en del af de studerende har været eksamineret, mens
andre har ventet på eksamination.
HS orienterede om, at brugen af elektronisk udstyr anses for at være eksamenssnyd og
er i strid med de disciplinære foranstaltninger på SDU. HS vil gå videre med
informationen til de ansvarlige for mellem-OSCE’en med henblik på at lave tiltag for
at undgå eksamenssnyd med elektronisk udstyr ved denne eksamen.

Næste møde er fredag den 23. september 2016.
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Formand
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Studiekoordinator

