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Til stede:

Niels Illum (NI), Mark Biilmann (MB), Lise Rasmussen (LR), Cecilie Lykke
Sveistrup Kristensen (CLSK) og Niels Marcussen (NM), Marianne Rosendahl

Fraværende:

Jesper Durup (JD), Christian Kring Nygaard (CKN), Ulla Friis (UF) og
Rasmus Augustinus Ramussen (RR)

Faglige vejledere:

Jonas Pedersen

Referent:

Harisa Seferovic (HS)

1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2)

Godkendelse af referat fra 11. august 2016
Referatet blev godkendt.

3)

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

4)

Tiltag i forbindelse med afholdelse af eksamen i mellem-OSCE
Studienævnet blev på mødet den 11. august 2016 gjort opmærksom på, at der har
været anvendt elektronisk udstyr i forbindelse med eksamen i mellem-OSCE. Det har
medført, at der nu ændres procedure for denne eksamen.
Fremadrettet vil de studerende blive bedt om at slukke elektronisk udstyr ved
ankomst. De skal aflevere det elektroniske udstyr til en eksamensvagt. De studerende
kan først få udstyret tilbage, når der gives tilladelse til at forlade eksamensområdet.

5)

Orientering om systematisk undervisningsevaluering
HS orienterende om, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har indført nye
retningslinjer for gennemførsel og offentliggørelse af undervisningsevalueringer.
Ændringerne medfører, at undervisningsevalueringerne foretages oftere – studerende
vil modtage evalueringsskemaer efter hver eksamen – og ikke som tidligere, hvor
evalueringerne blev gennemført efter en regularitetsplan. Studienævnet vil grundet
ændringen opleve at skulle godkende flere handlingsplaner end hidtil.
Undervisningsevalueringerne på medicinuddannelsen har været meget lave – og derfor
er det besluttet, at underviserne afsætter 10-15 minutter af hver sidste
undervisningsdag til evalueringer. Erfaringer fra psykologiuddannelsen viser, at
evaluering ved sidste undervisningsdag højner svarprocenten.
Evalueringerne samt de godkendte handlingsplaner vil være at finde på www.sdu.dk
på en underside, som er under udarbejdelse.
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6)

Evt.
Klinikophold
Studerende på 6. semester har været frustreret over udmeldingen om, at de kunne
risikere at skulle gennemføre klinikophold i andre uger end normalt, hvilket vil kunne
medføre, at der er sammenfald med undervisning og eksamener.
Problemstillingen har været drøftet på et møde i SAMMED den 20. september 2016,
men flere studenterrepræsentanter i Studienævnet udtrykker utilfredshed over, at de
berørte studerende ikke var blevet inddraget i at finde mulige løsninger før. I den
forbindelse påpeger studenterrepræsentanterne, at de vil ønske, at Fakultetet havde
udvist mere åbenhed og i højere grad var gået i dialog med de berørte studerende.
HS oplyste, at man i efteråret 2016 har oplevet et større pres på klinikpladserne end
normalt. Derudover oplyste HS, at der stadig arbejdes på højtryk for at finde flere
klinikpladser, så alle studerende kan få klinikplads, som planlagt.

Revision af kandidatuddannelse
NM orienterede om status på ny kandidatuddannelse.
I den forbindelse er det værd at nævne, at kandidatuddannelsen i høj grad vil gøre brug
af TBL (Team Based Learning), hvor de studerende i højere grad vil blive aktiveret.
Der arbejdes forsat på en mentorordning – mentorer skal uddannes og planen er, at
mentorerne knyttes til de enkelte grupper i det længdegående spor.

Næste møde er torsdag den 27. oktober 2016, kl. 11.

Niels Illum
Formand
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Harisa Seferovic
Studiekoordinator
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