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Referat

4. februar 2021

Emne

Møde i Studienævnet for Medicin

Dato og tidspunkt

Torsdag d. 4. februar kl. 11.30 – 13.30

Sted

Digitalt møde - Zoom

Inviterede

Studienævnsmedlemmer:
Formand Bjarne Rønde Kristensen, Kirsten Madsen, Martin Wirenfeldt Nielsen, Tina Kold Jensen, Andy Hussain, næstformand AnneSophie Husted Jensen, Isam Abdul-Nabi, Emma Olivia Kanchana
Ertner Bengtsson, Søren Fjord-Larsen, Wafie Hussein Chahrour

Journalnr
knha@health.sdu.dk
T +4565507681

Fra Fakultetssekretariatet:
Studienævnssekretær, studiekoordinator Knud Møller Hansen
Vicestudieleder Ulla Glenert Friis
Referent Terese Kjær Rasmussen
Anitta Øhlenschlæger Johansen, sekretær for Esbjerguddannelsen
En repræsentant for faglige vejledere
Afbud fra

Hanne Lindegaard

Mødeleder

Bjarne Rønde Kristensen

Dagsordenens punkter
1. Drøftelse
Formanden

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen d.d. - godkendt

2. Drøftelse
Formanden

Godkendelse af referat af møderne:
d. 17. december 2020
d. 7. januar – ekstraordinært møde om eksamensomlægning
d. 21. januar – konstituering og dispensationsmøde
Bilag 2.1: Referat december 2020
Bilag 2.2: Indmeldingsskema_Medicin (de på det ekstraordinære møde
d.7. januar vedtagne eksamensomlægninger)
Bilag 2.3: Referat januar_konstitiuering&disp
Beslutning:
Der vil fremover alene blive udarbejdet beslutningsreferater. Divergerende
holdninger vil dog fremgå af referaterne, hvor det er relevant.
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

3. Drøftelse
Formanden
Tina Kold Jensen

Valg af studienævnsrepræsentanter til Esbjerguddannelsen
Der skal udpeges studenterrepræsentanter til at indgå i arbejdsgruppe omkring Esbjerg-uddannelsen
Beslutning:
Andy og Emma indtræder i arbejdsgruppen.

4. Drøftelse
Formanden

Valg af studienævnsrepræsentanter til implementeringsgruppen for
revisionen af kandidatuddannelsen
Der skal vælges 1-2 studenterrepræsentanter fra nævnet til implementeringsgruppen. Studieleder og fakultet indstiller, at næstformanden vælges
sammen med en suppleant.
Bilag 4.1: Kommissorium
Beslutning:
Anne-Sophie indtræder som ordinært medlem af implementeringsgruppen.
Wafie indtræder som suppleant. Studiekoordinator og studieleder kontakter
de faglige vejleder mhp. indtrædelse af repræsentant i arbejdsgruppen.
Derudover indgår Tina, Bjarne og Ulla i gruppen i kraft af deres funktioner
udenfor Studienævnet.

5. 11.55-12.10
15 min
Drøftelse
Formanden
Ulla Glenert Friis

B3: Molekylær medicin - eksamen
Modultansvarlig har fremsendt en mail med ønske om at fastholde eksamensformatet som blev afprøvet i 2020. Der blev søgt og givet afslag i E20,
hvorfor der nu fremsendes en udbygget argumentation.
Bilag 5.1: Mail om Eksamensformat:
Bilag 5.1: vedhæftning til mail
Referat til punktet:
Studenterrepræsentanterne udtrykte skepsis overfor ønsket om at integrere MCQ-spørgsmål yderligere i eksamensformen. De betvivlede den
faglige argumentation for dette og delte deres oplevelser af, at MCQ-eksamenerne ofte indeholder gentagelser af spørgsmål fra tidligere eksamenssæt. Ulla orienterede Studienævnet om, at der forefindes et regelsæt vedr.
graden af gentagelse af MCQ-spørgsmål.
Beslutning:
Ulla sender regelsæt vedr. gentagelse af MCQ-spørgsmål til Studiekoordinator. Eksamensændringen blev vedtaget, således at eksamens varighed
reduceres til to timer. Studienævnet ønsker dog, at max. 50% af eksamen
bestå af MCQ-spørgsmål. Studienævnet fastholder, at eksamination ved
MCQ ikke er ønskeligt som den primære eksamensform.
Kommentar fra studiekoordinator: studenterrepræsentanterne har d. 5. februar rundsendt yderligere kommentarer vedr. fagets eksamensbestemmelser til nævnet. Der er stor forskel på, hvad der under de enkelte eksaminer er oplyst og dermed godkendt på de enkelte moduler, hvorfor der er
risiko for at behandle anmodninger om ændringer forskelligt alt efter, hvilke
oplysninger der er givet ved oprindelig eller seneste godkendelse. Der er,
som Anne-Sophie skriver i den rundsendte mail, behov for en gennemgang
af studieordningens eksamensbestemmelser på tværs af alle eksaminer.
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6. Drøftelse
Formanden

Eksaminer i april – nævnets politik for plan A og B
Bilag: Eksamensoversigt følger

7. Orientering og
drøftelse
Formanden

Beslutning:
Studienævnet indstiller færdighedstræningen til fysisk afholdelse – såvel
eksamen som undervisning.
Studienævnet tager nærmere beslutning om øvrige eksaminer på mødet d.
22. men drøftede uden at tage beslutning herom, at følgende prioriteres
med fysisk tilstedeværelse i F21: B5, B9, tredje prøveforsøg i B2, B5, og
B9.
Eksaminer i januar
Bilag: Eksamensoversigt
Referat til punktet:
Søren og Anne-Sophie oplyste Studienævnet om, at de studerende havde
fået forskellige udmeldinger ifm. brugen af hjælpemidler til eksamen i K8.
Beslutning:
Knud undersøger, hvad der blev meldt ud til de studerende ifm. K8 eksamen.

8. Drøftelse
Formanden

OSCE-rapport – spørgsmål eller kommentarer
Rapporten er tilsendt nævnets medlemmer pr mail d. 28. januar 2021. Der
kan stilles spørgsmål eller afgives kommentarer.
Bilag 8.1: RAPPORT OSCE
Beslutning:
Studienævnet finder det problematisk, at en studerende kan bestå kandidateksamen, selvom vedkommende ’slår patienten ihjel’. Studienævnet vil
drøfte det principielle aspekt af bestå-grænsen på et senere tidspunkt.

9. Drøftelse
Næstformanden
Ulla Glenert Friis

Klinik – status
Status for klinikområdet
Beslutning:
Formandskabet forbereder møde med OUH.
Faglig vejleder og andre henviser fremover henvendelser om klinik til Praktik Medicin mailbox praktikmedicin@health.sdu.dk og ikke til klinikkoordinators personlige mailboks.

10. Orientering
Formanden

Visionsseminar
Beslutning:
Bjarne går videre med planlægningen af studienævnets visionsseminar.
Bjarne og Anne-Sophie udarbejder et program for seminariet, men de øvrige medlemmer af studienævnet skal være velkomne til at byde ind med
punkter til programmet.
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11. Drøftelse
Formanden

Innoevent
Bilag 11.1: Mail om InnoEvent - muligt samarbejde
Bilag 11.2: Konceptbeskrivelse InnoEvent2021
Beslutning:
Formanden melder tilbage til Innoevent, at uddannelsen gerne vil deltage
fra 2022.

12. Fast orientering
Tina Kold Jensen

Nyt fra Esbjerg
Referat til punktet:
Tina orienterede Studienævnet, om at vinterskolen i januar blev aflyst pga.
COVD-19. Flere studerende har ifm. studiestartsprøven udtrykt interesse i
uddannelsen. Hun orienterede desuden om, at muligheden for at koordinere vinteroptag og opstart i Esbjerg undersøges.

13. Fast orientering
Formanden

Nyt fra studieleder

14. Drøftelse
Formanden

Eventuelt
Referat til punktet:
•

Studienævnet vil på visionsseminariet drøfte arbejdsgangen omkring
udsendelse af dagsorden og mødematerialer.

•

Ulla orienterede Studienævnet om, at studiegruppedannelsen er gennemført på samme måde som i E20.

•

Studienævnsseminariet i 2021, hvor studienævnene møde på tværs
af medicinstudierne i Danmark, er foreløbigt aflyst. Knud sender en
invitation til 2022-seminariet til Studienævnets medlemmer.

Med venlig hilsen
Knud Møller Hansen
Studiekoordinator
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab
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