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Rune Wiig Nielsen, Tina Kold Jensen, Tayfun Basaran
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Observatører: Ulla Glenert Friis, 1 repræsentant for faglige vejledere

Afbud fra

Tina Kold Jensen

Dagsorden sendt til
orientering til
Mødeleder

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

Niels Illum

Dagsorden blev godkendt,
To punkter til eventuelt: opfølgning på ekstraordinært studienævnsmøde
KZ orientering om fremtid

2. Godkendelse af refe- Referatet blev godkendt
Rettelser vedr. tilstedeværelse, som føres ind.
rat

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)

Opdatering vedr. mulighed for læsegrupper på KA,
v/Ulla Friis og Kirsten Zeuthen

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

BA-grupper – mulighed for at komme i studiegruppe, hvis man ikke
allerede er det.
KA, der køres forsøg fra februar med tilmelding til studiegrupper.

5. Studieordninger,
a) Indstilling til studieordningsændringer for international prokompetencebeskrifil, gæst Ditte Salling
velser og fagbe-skrivelser (§ 18, stk. 4, Modulansvarlig for international profil har indstilles, at følgende
punkter behandles af Studienævnet for Medicin:
nr 2)

1) Forhåndsgodkendelse af fire aftalepartnere på International
Profil
2) Ændring af eksamensform for klinikophold i udlandet på International Profil
3) Orienteringspunkt: præciseret beskrivelse af forhåndsgodkendelse af ordinær klinikophold i udlandet på MitSDU.dk og på infomøder
4) Studieordningsændringer til 5. semester/International Profil
med udgangspunkt i Studieordningen gældende for alle studerende fra den 1. september 2019 jf. MitSDU.dk
5) Studieordningsændringer til 5. semester/International Profil i
ODIN – International Profil – Optaget 2019
6) Studieordningsændringer til 5. semester/International Profil
Studienævnet godkendte forslagene. Nærmere redegørelse fremgår
af bilag, som kan rekvireres ved studiekoordinator.
b) K6-Retsmedicin, forhold mellem antal ECTS og arbejdsmængde på modulet, drøftelse af udkast til løsning, v/Kristian Hald
Faget fylder for meget ift. ECTS-vægtning. Niels har haft møde
med modultovholder, som er bekymret over en mindskning af
faget.
Reduktion 30 % til kommende eksamen, reduceret i timetal til
foråret 2020, fra 20 til 17 timer.
Reduktionen er ikke tilstrækkelig i forhold til timetal. Det kan studienævnet ikke acceptere til foråret 2020.
Niels går tilbage til modultovholder.
c)

TBL, drøftelse af udfordringer og løsningsmuligheder, herunder forsinkelse, v/Kristian Hald

Side 2

Udfordringer i forhold til at nå at indhente ikke bestået TBL.
Er vi klar til at forsinke en studerende, som skulle have taget
en 0 ECTS under
Andy: vi burde gøre det ikke-obligatorisk, så der ikke skal dispenseres, for at vi undgår at forsinke studerende.
Ulla: Hvis vi gør TBL ikke obligatorisk, kan vi lige så godt
nedlægge det, for så kan man ikke lave teams.
Kan evt. løses med afløsningsopgaver.
Kirsten M: Det er ikke umuligt at tage en TBL under et klinikophold.
Andy: har eksamen samtidig med klinikophold og har fået at
vide, at han vil dumpe klinikopholdet, hvis han er fraværende en dag.
Ulla: Hovedkoncepterne i TBL er inddeling i teams, som er
forpligtende igennem uddannelsen.
Torbjørn (faglig vejleder): Man kan lave frivillig tilmelding
som på færdighedstræning.
Rune: Det hjælper ikke på engagementet at tvinge folk til at
dukke op.
Kirsten M: Det er set mange gange, at det smuldrer, hvis det
ikke er obligatorisk.
Det har stor værdi at man tvinges til at indgå i et vilkårligt
team, som man skal kunne samarbejde med.
Martin: Det er vigtigt at lære at forholde sig til mennesker,
som man ikke deler interesser med.
Ulla medtager review over hvordan TBL fungerer til næste
studienævnsmøde.
KZ: Det er ikke tilladt at have 0 ECTS-prøver, så det skal
ændres på et tidspunkt. Enten skal TBL have ECTS, eller
også skal det ikke længere være obligatorisk. Det er aftalt
med Registrering & Legalitet, at denne ændring kan finde
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sted i forbindelse med revision af kandidatuddannelsen i
sommeren 2020.
Hanne: Jeg forstår ikke, at I ikke vil beholde det på studiet,
det fungerer så godt, der er evidens for at man kan lære noget ved det her.
Kristian: Hvis det får sin egen UVA, skal det også have egne
læringsmål – hvis vi giver det ECTS, skal studerende også
kunne søge merit for det.
Kaya: Man kunne også lægge 75 % obligatorisk fremmøde
til TBL som forudsætningsprøve til modulet.
Niels vil spørge KU, hvordan man håndterer det der.
Drøftelsen fortsættes på næste møde.

6. Kvalitetssikring og a) Behandling af delpolitik 4
udvikling af uddanUdløber af længere diskussion om, hvornår der skal laves undervisningsportefølje.
nelse og undervisning
Klinisk institut har 900 kliniske lektorer, de skal ikke alle sammen
(§ 18, stk. 4, nr 1)
lave portefølje. Der er 650 fastansatte, som skal.
Derved bliver det afhængigt af om man er ansat mere end 15 timer
om ugen og derfor skal lave MUS.
Studienævnet har ingen forslag til handlinger, da det ligger uden for
studienævnets resort.
7. Eventuelt
Opfølgning på ekstraordinært studienævnsmøde med konsulent.
Kirsten M: Der blev taget hul på nogle ting, men var ikke på alle
punkter inde omkring sagens kerne, derfor vigtigt at det bliver en
løbende proces, der skal følges aktivt op på det med en handleplan.
Kaya har talt med medicinerrådet fra KU og fagråd fra Statskundskab
på SDU for at høre, hvordan de arbejder med studienævnsarbejde. Vil også drøfte med medicinerrådet på SDU og vil gerne
vende tilbage med forslag til hvordan Medicinerrådet og studienævnet kan arbejde sammen på en bedre måde.
Kirsten M: Det lyder rigtig godt, men hvis alt det bliver sådan, at studenterrepræsentanterne kommer med mandat fra medicinerrådet
i forhold til alt, hvad vi taler om, så er der ingen grund til at diskutere i studienævnet.
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Kaya: På KU afholdes møder med medicinerråd forud for hvert studienævnsmøde.
Hanne: Jeg syntes det var et voldsomt møde, og var i tvivl, om vi har
grundlaget for det gode samarbejde. Savner også at kunne idegenerere ift. et endnu bedre medicinstudium. Vi bruger meget tid
på mange små ting.
Niels: Vi arbejder rigtig meget med ny kandidatstudieordning, og vi
arbejder med mange detaljer, som der ikke var taget højde for i
den oprindelige plan. Det er vi nødt til at bruge tid på, men jeg er
enig i, at vi skal udvide vores horisont.
Kirsten M: Havde også forventet, at man i højere grad var med til at
skabe visioner og gøre uddannelsen til det bedste af det bedste.
Vi diskuterer mange detaljer, som fylder meget.
Kaya: Vi har så forskellige perspektiver, vi kommer med. For de studerende er det meget lavpraktisk og de små ting betyder og fylder meget i hverdagen. Det er vigtigt, at vi forstår hinandens udgangspunkt.
Hanne: I stedet for at diskutere, hvad vi skal lære på K10, ville det
være bedre at diskutere, hvad slutproduktet skal være.
Aftaler:
Det er efterfølgende aftalt, at konsulenten besøger studienævnet ved
mødet i december for at følge op og udarbejde handleplan for
det videre arbejde.
Kaya kommer med tilbagemeldinger fra Medicinerrådet.
Hanne kommer med forslag til videre arbejde.

TBL
Kristian: Vil gerne have TBL på næste gang. Ulla og Kirsten Z laver
oversigt over alternative muligheder for at løse udfordringerne
omkring TBL.

Næste møde i studienævnet er den 13. december 2019.
Med venlig hilsen
Kirsten Zeuthen
AC-fuldmægtig
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab
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