Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat

26 september 20199

Emne

Møde i Studienævnet for Medicin

Dato og tidspunkt

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

Sted

WP 19, 3, Hjernen

Inviterede

Niels Illum, Hanne Lindegaard, Jørgen Nexøe, Kirsten Madsen,
Martin Wirenfeldt Nielsen, Kaya Baunkjær Elkington, Andy Hussain
Isam Abdul-Nabi, Rune Wiig Nielsen

kzeuthen@health.sdu.dk
T +4565501299

Observatører: Ulla Glenert Friis, 1 repræsentant for faglige vejledere

Afbud fra

Tina Kold Jensen, Kristian Hald

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. status vedr. ekstraordinært
møde
Der afholdes ekstraordinært studienævnsmøde med besøg af
Carsten Salling den 29. oktober.
b) Orientering om nyakkreditering v/Niels Illum (bilag)

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

Niels Illum informerede studienævnet om den forestående nyakkreditering.

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

a)

Indstilling til studieordningsændring vedr. laboratorieøvelser på Modul B5 og B8, til drøftelse og godkendelse
Fagmiljøet har indstillet til en studieordningsændring på modul B5 og B8, som indebærer, at laboratorieøvelserne på de
to moduler får deres egen UVA. Dette primært af hensyn til
modulplanlægning og holdsætning.
Studienævnet gav tilsagn til indstillingen, som træder i kraft
1. februar 2020.

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

a)

Evaluering af hele uddannelsen, F19, til drøftelse samt
forberedelse af handleplan v/Kaya
Svarprocent 41
30 diagrammer,
Fremhæver 10, hvor der er over 45% utilfredshed
Ressourcer: mngl adgang til speciallægeudstyr
Læringsfællesskaber: over 25% føler sig ikke som en del af
et fagligt læringsfællesskab
50% mener ikke de har fået god feedback under uddannelsen
Øvrige problemer ift. studenterinddragelse vedr..undervisningsindhold, navnlig mener 25% ikke at studenterevalueringer har været brugt tilstrækkelig til udvikling af uddannelsen.
OSCE og ugekurser er noget af det bedste på uddannelsen,
mere ønskes, færre MCQ-eksamener ønskes
Gennemgående kritik af klinik ang. administration, og på
hospitalerne. Dårlig kommunikation.
Ønske om evaluering efter eksamen
Modulformen roses
Flere sociale fællesskaber på KA ønskes

Side 2

Problematisk at man ikke altid har teori inden klinik
Flere nævner, at det er problematisk med obligatorisk undervisning fra kl. 15-18, vanskeligt når man har børn. Og undervisere udebliver.
Medicinerrådet har lavet en evalueringskampagne med videofilm om hvordan evalueringer bliver brugt og som opfordrer de studerende til at huske at gøre det.
Studiestartsintro: Blive bedre til at informere studerende om,
hvordan de får indflydelse
Evt. invitere Medicinerrådet til introduktion af foreninger,
mere samarbejde mellem fakultetet og MR.
Mangler generel intro på kandidatuddannelsen. Der er lavet
social intro på KA.
Studienævnet udarbejdede en handleplan.

b) Studiemiljøundersøgelse F19, til drøftelse samt forberedelse af handleplan v/Niels
Det blev besluttet, at der arbejdes med udkast til handleplan,
som godkendes på næste studienævnsmøde.

c)
-

Undervisningsevalueringer
B9 F19, v/Kristian – udsat til næste møde
B10 F19 v/Kristian – udsat til næste møde
K14 F19 v/Rune – udsat til næste møde
Kommunikation KA F19 v/Rune – udsat til næste møde

-

EBM 1, F19, v/Tayfun
13,9% svar. Overordnet enighed om sammenhæng i modulets mål.
Kritik af pensumfordeling
Læringsaktiviteter: besvares overordnet negativt.
Mulighed for faglig udvikling
Ros til skema og studyguide

Side 3

Svært at finde information om hvad modulet går ud på, inden start.
Generel tilfredshed moderat
Utilfredshed med afstand mellem EBM I og II, man skal
bruge viden fra EBM I til EBM II
For meget gentagelse af stof fra BA.
Handleplan:
Noget gentagelse er nødvendigt, da samme viden skal benyttes på højere niveau.
Handleplanen blev godkendt.
-

B12 F19, v/Andy

Evalueringsplanen sendt ud to uger inde i modulet, evaluering ubrugelig.
Handleplan fra E18 godkendt, ikke noget nyt.
7. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Næste møde i studienævnet er den 24. oktober 2019.
Med venlig hilsen
Kirsten Zeuthen
AC-fuldmægtig
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab

Side 4

