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Referat

22 august 20199

Emne

Møde i Studienævnet for Medicin

Dato og tidspunkt

22. juni 2019 kl. 12-14, med formøde i merit og dispensationsudvalget kl. 11.00-12.00.

Sted

WP 19, 3, Hjernen

Inviterede

Niels Illum, Kirsten Madsen, Martin Wirenfeldt Nielsen, Kristian
Hald, Kaya Baunkjær Elkington, Andy Hussain Isam Abdul-Nabi,
Tayfun Basaran, Ulla Glenert Friis (observatør), Tina Kold Jensen
(observatør), 1 repræsentant for faglige vejledere (observatør)

Afbud fra

Jørgen Nexøe, Kristian Hald, Rune Wiig Nielsen, Lasse Hartmann
Hansen

kzeuthen@health.sdu.dk
T +4565501299

Dagsorden sendt til
orientering til
Mødeleder

Niels Illum

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

2. Godkendelse af referat
3. Ansøgninger fra stu- Sager til behandling
derende (§ 18, stk. 4, Referat til punkt
nr. 4)
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger og dispensationsudvalgets indstillinger blev godkendt.
4. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr 5)

a) Orientering om proces vedr. udskiftning i VIP-gruppen
Jørgen Nexøe træder ud af studienævnet grundet andre forpligtelser. De tilbageværende medlemmer af VIP-gruppen indstiller,
at Tina Kold Jensen træder ind. Dette skal godkendes af dekan
og rektor. Det forventes, at processen er færdigbehandlet ved
næste studienævnsmøde i september.
b) Orientering om status vedr. konsulentbistand til studienævnet

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Der planlægges ekstraordinært møde med konsulent Carsten Salling. KZ rundsender doodle for fastlæggelse af tidspunkt.
c) Indstilling fra fakultetets skemalægger vedr. placering af MiniOSCE-eksamen
Fakultetets skemalægger, Yvonne Ørnebjerg, har gjort opmærksom på, at fremtidig K10 OSCE vil falde sammen med bacheloreksamensugen, hvor mini-OSCE B7&B8 indgår. Det er ikke
praktisk muligt. Studienævnet godkendte at mini-OSCE lægges i
ugen efter bachelor-eksamensugen fra F20.

5. Studieordninger,
Intet til dette punkt
kompetencebeskrivelser og fagbe-skrivelser (§ 18, stk. 4,
nr 2)

6. Kvalitetssikring og udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr
1)

a)

Undervisningsevalueringer
-

B2 Færdighedstræning F19, v/Andy
Svarprocent 20,5 – generel tilfredshed høj
Handleplan godkendt

-

B8, F19, v/Andy
Svarprocent 58,9, generel tilfredshed høj
Kritik af skemalægning, uhensigtsmæssigt at holdtimer
lægges før forelæsning
Kritik af ODIN
Handleplan godkendt, dog bemærkes kritik af sprog i
eksamensopgaverne, som ikke er adresseret i handleplan, Niels Illum kontakter modultovholder

-

B9 F19, v/Kristian, udsættes til næste møde

-

B10 F19 v/Kristian, udsættes til næste møde

Side 2

-

Kommunikation BA F19 v/Kaya
Svarprocent 20,5%, høj generel tilfredshed
Kritik af studyguide og praktiske forhold
Lydfiler og relevans
Handleplan adresserer ikke problemer med studyguide
og praktiske forhold
Handleplanen kan ikke godkendes, Niels Illum kontakter
tovholder

-

K8 F19 v/Kaya
Svarprocent 21,2%
Studyguide ikke færdig ved modulstart
De studerende ønsker mulighed for åbent lab
Føtal medicin fylder meget
Onkologi får ros
Ros til modulansvarlig og sekretærer
Kritik af Global Health
Mange gentagelser fra BA, spørgsmål om relevans til
arbejdet som læge
Handleplan ikke godkendt, mangler stillingtagen til evaluering af Global Health – Niels Illum kontakter modultovholder

-

K14 F19 v/Rune, udsættes til næste møde

-

Kommunikation KA F19 v/Rune, udsættes til næste
møde

7. Eventuelt
Tina: Det går godt med Esbjerg, stor interesse og tilslutning til afholdelse af summerschool.

Næste møde i studienævnet er den 26. september 2019.
Med venlig hilsen
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Kirsten Zeuthen
AC-fuldmægtig
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab
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