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1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2)

Godkendelse af referat af møde den 19. januar 2017
Referatet blev godkendt.

3)

Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt)
Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt.

4)

Genbehandling af dispensationsansøgning (lukket punkt)

5)

Indstilling om ændring af førsteårsprøven på bacheloruddannelsen
Studienævnet godkender indstillingen, som indebærer, at førsteårsprøven ændres pr. 1.
september 2017.
Ændringen medfører, at bachelorstuderende optaget pr. 1. september 2017 skal bestå
Modul B1, Celler og væv (herunder Akut beredskab samt Studiestartsopgaven) samt
Modul B2 (herunder Ekstremiteter og columna) inden udgangen af første studieår.
Såfremt den studerende ikke består førsteårsprøven, vil den pågældende blive meldt ud
af uddannelsen, medmindre den studeredne får dispensation for tidsfristen til at bestå
førsteårsprøven.

6)

Drøftelse samt godkendelse af indkomne undervisningsevalueringer og
handlingsplaner (bilag)
a. Modul B7
a. I evalueringen tilkendegiver flere studerende, at de ikke mener, at
undervisning i CNS og farmakologi passer til resten af undervisning i
Modul B7. Underviser forhold sig til dette ved at pointere, at det kan være
svært for de studerende at se, hvad elementerne skal bruges til.
Studienævnet mener, at det er fint, at CNS og farmakologi går igen, idet
pensum er svært og derfor fint, at pensum allerede gennemgås på Modul
B7. Elementerne går igen på Modul B9.
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b. Flere studerende synes, at det er uhensigtsmæssigt, at anatomi og histologi
ligger allersidst i undervisningen. Underviser forholder sig ikke til dette.
Eftersom anatomi og histologi er en stor del af eksamen, mener
Studienævnet at underviser bør forholde sig til denne undren fra de
studerende.
c. UF kontakter modultovholder Kim Brøsen med henblik på at få svar på
årsagen til, at anatomi og histologi gennemgås sidst i undervisningen.
Studienævnet følger op på dette på mødet i marts.
b. Modul K6
a. De studerende mener, at undervisningen er meget spredt. Skemaet har
været dårligt.
b. Podcast bruges, hvilket de studerende er glade for.
c. Modultovholder forholder sig til de kommentarer, som de studerende er
kommet med.
d. Studienævnet godkender handlingsplanen uden yderligere tiltag.
c. Modul K10
a. De studerende synes ikke, at studyguide er god nok.
b. Flere studerende påpeger, at undervisningen ligger i uge 1 –
undervisningen er ikke fordelt. Derudover bemærkes det, at caseundervisningen ikke er god nok.
c. Studienævnet mener, at den fremsendte handlingsplan er meget tynd. Der
er ingen fremadrettet fokus. Modultovholder forholder sig ikke til det, som
de studerende påpeger.
d. NI vil kontakte modultovholder Lars Lund med henblik på yderligere
kommentarer. Studienævnet følger op på dette på mødet i marts.
d. Modul K13
a. De studerende angiver, at der har været forvirring, om hvordan man skal
udfylde dødsattest.
b. Derudover mener de studerende ikke, at de har fået feedback.
c. Der er nogle uhensigtsmæssigheder med studyguide i forhold til
socialmedicin – modultovholder angiver i handlingsplanen, at han vil kigge
nærmere på dette.
d. Studienævnet godkender handlingsplanen uden yderligere tiltag.
e. Kommunikationsundervisning
a. De studerende er meget tilfredse med kommunikationsundervisningen.
b. Dog bemærker nogle studerende, at de ikke får nok ud af lydoptagelserne.
c. Desuden angiver nogle studerende, at det er svært at vide, hvad der skal til
for at bestå. Det er svært at finde på BlackBoard i forhold til, hvad der skal
til for at bestå. De forskellige undervisere siger ikke altid det samme.
d. Studienævnet bemærker, at svarprocenten er høj, hvilket er rigtig godt.
Svarprocenten er 57 %.
e. Flere studienævnsrepræsentanter mener ikke, at der er en grund til at alle
lydfiler skal høres af hele holdet.
f. Underviserne bør i stedet finde de spændende optagelser – i stedet for at
skulle slæbes igennem alle optagelser (hvoraf nogle af dem kan være
kedelige).
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g. NI tager kontakt til ansvarlig for kommunikationsundervisningen Søren
Cold med henblik på at adressere ovenstående opmærksomhedspunkter fra
studienævnsrepræsentanterne.
Evt.
MB og CLSK orienterer om, at de vil kigge på årshjul for behandling af delpolitikker.
NI har foretaget en undersøgelse som undersøger, hvad de kommende læger (dimittender) synes,
om den nye kandidatuddannelse, som træder i kraft pr. 1. september 2017. NI orienterede om
udfaldet af denne undersøgelse.
Mentorordning ligger lidt lavere end forventet – de studerende, der svarer, har måske ikke brug for
en mentorordning.
De studerende, der har besvaret undersøgelsen, accepterer, at ugekurserne reduceres (55 % af de
studerende).
NM orienterede om ny kandidatuddannelse – ser ud til at være udgiftsneutral – ultralyd ser ud til at
være dyrt.
UF oplyste, at det på nuværende tidspunkt ser ud til, at der kommer en uges læseferie efter
undervisning – altså en uges læseferie inden eksamen. Dette vakte stor begejstring hos de
studerende i Studienævnet.
Næste møde er torsdag den 23. marts 2016, kl. 12.00.

Harisa Seferovic
Studiekoordinator for uddannelserne i Medicin.
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