Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat af studienævnsmøde den 8. juni
2018
17. august 2018

Til stede: Niels Illum (NI), Hanne M. Lindegaard (HML), Rune Wiig Nielsen (RWN),
(SM), Cecilie Lykke Sveistrup Kristensen (CLSK), Lasse Hartmann Hansen (LHH), Jørgen Nexøe (JN), Kirsten Madsen (KM), Martin Wirenfeldt Nielsen (MWN,
Ulla Friis (UF), observatør
Fraværende:

Sujiga Mylvaganam,

Faglige vejledere:

Kristian Hald (KH)

Referent:

Kirsten Zeuthen (KZ)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat

kz
kzeuthen@health.sdu.dk
T +4565503234

Referatet blev godkendt.
Ulla havde følgende bemærkning til Punkt 4: Ulla har i forlængelse af Statusmødet
for medicin i juni, kontaktet Kirsten Kyvik og bedt hende om hjælp til at udbedre en
række uacceptable forhold blandt underviserne:
Illoyale undervisere, der kritiserer den nye studieordning
”Uforberedte” undervisere, der afholder deres gamle dobbelt-forelæsning på 1
time
Udeblevne undervisere (uden afbud)
Desuden er aftalen, at tre studerende på forskellige semestre på den ny kandidatstudieordning hjælper med at følge op på dette, hvis de møder det i undervisningen.
Ulla har desuden via Niels Marcussen rettet henvendelse til de nye modultovholdere på kommende moduler på ny KA vedr. disse problematikker.
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Tilføjelse vedr. studiemiljø:
Ønske om inddragelse af studerende i revisionsprocesser tidligere: behov for studerende til arbejdsgruppe vedr. ny KA i Esbjerg. Rune og Ulla arbejder sammen
om at skabe kontakter. Ulla holder sn orienteret om proces imod ny KA i Esbjerg.
3.

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

4.

Drøftelse og beslutning vedr. indstilling til meritoversigt for studerende, som skifter
fra gammel til ny KA-studieordning
Vedtaget
Studienævnet vedtog desuden at give dispensation fra indgangskrav til 6. semester for studerende, som mangler enten Kræft, Patientinddragelse og sundhedsteknologi eller Forskningsformidling grundet studieordningsskift.

5.

Drøftelse og beslutning vedr. dekanens henvendelse til studienævnet
To problematikker: Internationalisering og dobbeltlæsning under klinikophold
NI: resultat af længere tids arbejde med nye klinikregler. Dekanen har modsagt
beslutningen om afslag på forhåndsmerit til klinikophold i udlandet og fjernelse
af reglen, som forhindrer dobbeltlæsning.
Jørgen Nexøe: vi bør ikke lægge hindringer i vejen for internationalisering.
Kristian: Vi adskiller os i forvejen fra andre medicinuddannelser ved at have
mindre klinik – og det elektive ophold er fjernet.
Kirsten M: Er overordnet set for internationalisering, men beslutningen er taget,
og der ikke noget nyt.
Rune: Alle vil gerne internationalisering, men ikke på bekostning af klinik. Martin: beslutningen slår fast.
Hanne: hvis vi bliver overrulet, må vi indse at vi er et rådgivende organ, ikke
besluttende.
Dekanen inviteres til næste møde med henblik på videre drøftelse.
Dekanen har efterfølgende udbedt sig en skriftlig besvarelse, udkast til denne
behandles på studienævnsmøde i september.

6.

Drøftelse og godkendelse af indkomne evalueringer og handleplaner (bilag), udsat
fra sidste møde
a)

K7, Psykiske og adfærdsmæssige forstyrrelser v/Sujiga - udsættes

b)

Narrativ medicin v/Cecilie – udsættes

c)

B8 E17, revideret handleplan v/Rune –

Side 2

Manglede stillingtagen til holdtimer, klager over manglende deling af pp efter
holdtimer – modultovholder ville afskaffe pp – men det var ikke intentionen.
Ny handlingsplan: vil fortsat opfordre til at undervisere ikke bruger pp, men kun
tavleundervisning, på baggrund af en faglig beslutning i hele IMM. Vigtigt at
undervisningen er studenteraktiverende og ikke forelæsninger. Der er ikke krav
om at lægge materiale ud på nettet.
Handleplanen godkendt.
Nye evalueringer og handleplaner:
d) B12, Fra rask til syg v/Rune - udsættes

7.

e)

B2 Færdighedstræning v/Rune
14,8 % svarprocent
Generel tilfredshed. Enkelte negative kommentarer, relateret til biomedicinsporet.
Godkendt handleplan.

f)

K8 Mor og barn v/Cecilie
44% svar
Kun ros og stor tilfredshed, ros til modulsekretær og eksamensform
Handleplan godkendt

g)

B12 Kommunikation v/Cecilie
Stor tilfredshed, stor ros til brug af skuespillere og hold
Handleplan godkendt

h)
i)

B10 Angreb og forsvar v/Sujiga - udsættes
K2 Bevægeapparatet og bloddannende organer, v/Sujiga - udsættes

j)
k)
l)

K4 Kommunikation, v/Lasse - udsættes
K10 Nyre og urinveje, v/Lasse - udsættes
K12 Sygdomme i huden, v/Lasse - udsættes

Evt.
Offentliggørelse af tidligere eksamensopgaver og vejledende besvarelse skal offentliggøres. Dette har været gældende siden 2015, men bliver ikke gjort konsekvent.
Fakultetets nye juridiske specialkonsulent inddrages.
Tages op i implementeringsgruppen for ny KA, mhp. henvendelse til nye modultovholdere på KA.
Tages op igen den 13. september.

Side 3

Udvælgelse af profiler til 5. semester:
Implementeringsgruppen for ny KA har indstillet til studienævnet, at fakultetets eksisterende fordelingssystem benyttes ved udvælgelse af profiler og fordeling på klinikprofilen.
Indstillingen blev godkendt.

Næste møde torsdag den 13. september 2018.
Med venlig hilsen
Kirsten Zeuthen
Studiekoordinator for Medicin

Side 4

