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1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

2.

Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

kz
kzeuthen@health.sdu.dk
T +4565503234

KH: internationale kontrakt stadig et problem
3.

Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt)
Udvalgets indstillinger blev taget til efterretning.

4.

Genbehandling af forslag vedr. Færdighedstræning, ØNH, med besøg af Mark
Ellebæk og Kirsten Garbo.

Mark Ellebæk og Kirsten præsenterede ønsket fra ØNH
Ønske om at trække eksamen ud af mellem-oscen og vende tilbage til 3 færdighedstræninger, hvor af den sidste er en portfolieeksamen. De mener at på den nye ordning,
er kvaliteten faldet, og de studerende kommer ikke.
KG: Ikke væsentligt flere studerende dumper – men ØNH er meget seriøse og leverer
undervisning på meget højt niveau og vil gerne bevare kvaliteten.
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Hvis ØNH træder ud af mellem-osen, har vi 4 fag tilbage til 4 stande.
Der spares ikke timer ved at gå tilbage til gl. ordning.
Pointen er at de mangler feedback. Modsat neurologerne, som mener at
Mark: Vil give mere pres på de 4 tilbageværende fag, som så skal være der hver gang.
Neurologi, radiologi, kardiologi, ortopædkirurgi vil være tilbage.
Mark: skal eksamen i øvrige emner være sværere, for at den samlede eksamen har
samme værdi? KH: den samlede ects-mængde er den samme, så der vil trækkes
ECTS fra, hvis ØNH skal ud.
KG: vi holder øje med dem, der dumper – størstedelen af dem er studerende, som ikke
har været til undervisningen.
Mark: Vi gør meget ud af, at undervisningen skal være ensartet og på samme høje niveau. Og at eksamensopgaverne fornyes.
Kristian: Var det en ide at trække kun 3 stande ud af de 4?
Cecilie: Vigtigt ikke at skære noget fra færdighedstræningseksamener.
Mark: ØNH har ikke taget OSCE-eksamensprincipperne til sig. Der laves ikke setting
som til øvrige OSCE-eksamener.
Mark: Vi vil gerne bevare det gode samarbejde med ØNH og vil bakke op om enhver
beslutning.
Vil foretrække at bevare 4 stande, selv hvis ØNH tages ud.
Drøftelse:
Studienævnet imødekommer ØNHs ønske.
Studieordningsændring: 2 prøver på færdighedstræningen: Mellem OSCE med neurologi, radiologi, kardiologi og ortopædkirurgi. Prøve i ØNH som tidligere.
ØNH eksamen 1 ECTS
Øvrige fag: 4 ECTS

5.

Til drøftelse og beslutning: Indstilling til studieordningsændring for kommunikationsundervisning KA (bemærk revideret bilag), med besøg af Katrine
Rahbek Schønnemann

Katrine: Bekymret for komm-undervisningens kvalitet. Bunder i ønske om at have kommunikationsunderving i forbindelse med begge klinikopholdet. På ny studieordning er
forløbet delt i to – det betyder mindre undervisning på kortere tid, men større hold. Vanskeligt at finde undervisere, og det går ud over kvaliteten.
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Ønsker tilbagevenden til den tidligere form, hvor det kun var det ene klinikforløb, som
var omkranset af kommunikation.
Det er desuden et problem, at studerende skal optage lydfiler i psykiatrisk og pædiatrisk klinik.
Ønske: Forud for klinik i pæd, psyk og almen praksis, afholdes kommunikationsundervisningen som forelæsning og TBL. Det vil gøre det muligt at bevare mindre hold af 8
studerende til kommunikationsundervisning i forbindelse med medicinsk/kirurgisk klinik.
Studienævnet er interesseret i forslaget, men ønsker mere information om den del, som
skal bestå af forelæsninger og TBL. Fakultetets pædagogiske specialkonsulent kan evt.
hjælpe med at tilrettelægge forløbet.
Der skal regnes på ECTS-mængden.
Forslaget tages op igen ved næste møde. Kommunikationskoordinator Laila Møller
Hansen inviteres.

6.

Til orientering og opfølgning vedr. klinikreglerne: Afgørelse fra meritankenævn efter klage over afslag på forhåndsmerit til klinik i udlandet (bilag)

Studienævnet har i foråret 2018 givet afslag på en ansøgning om forhåndsmerit til et
klinikophold i udlandet. Afgørelsen blev anket, og meritankenævnet har givet den studerende medhold. Studienævnets praksis kan derfor ikke opretholdes ved fremtidige
ansøgning på det nuværende grundlag.
KH: Afgørelsen siger, at studienævnet ikke kan træffe denne beslutning på baggrund af
nuværende læringsmål. Det er jo studienævnets ret at ændre læringsmål.
KZ: Hvis studienævnet ønsker studieordningsændring ift. læringsmål må dette tages op
på næste studienævnsmøde.
KM: foreslår et loft over de uger, der kan tages i udlandet. Gylden middelvej.
Tages op til drøftelse i januar 2019.

7.

2. behandling: Til drøftelse og beslutning: Indstilling til studieordningsændring på KA, 5. semester, forskningsprofilen (bilag)

Implementeringsgruppen har haft møde med Malene Hildebrandt, og det er aftalt, at
ønsket om 3 undervisningsdage på forskningsprofilen på 4. semester kan finde sted,
hvis tilstedeværelseskravet bliver samlet for hele Data Management-kurset.
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Studienævnet godkendte forslaget.
8.

Til drøftelse og beslutning: Indstilling til studieordningsændring vedr. CATopgaven på Forskningsmetode og evidensbaseret medicin, gl. studieordning
(bilag)

Tovholder for FEM har indstillet til at CAT-opgaven slettes i forbindelse med sidste undervisningsudbud i F19, da underviserne er allokeret til EBM I og II på den nye studieordning.
Studienævnet kan ikke godkende forslaget. Niels Illum kontakter modultovholder mhp.
afklaring af alternativ mulighed.
9.

Behandling af delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag (bilag), v/ Rune og studieledelsen

Rune gennemgik delpolitikken, jf. bilag. Uddannelsen lever op til alle delpolitikkens indikatorer.

10. Evt.
Ingen bemærkninger.

Næste møde torsdag den 24. januar 2019.
Med venlig hilsen
Kirsten Zeuthen
Studiekoordinator for Medicin
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