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1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
2) Godkendelse af referat fra 21. april 2016 

Referatet blev godkendt.  
 

3)  Personsager (dispensationsansøgninger og meritansøgninger, bilag) 
 Indstillingerne fra dispensationsudvalget og fagansvarlige blev fulgt. 
 
4) Gennemgang af SWOT-analyse for K14 (bilag) 

NI har udarbejdet en SWOT-analyse for Modul K14 for studerende, der gennemførte 
embedseksamen i januar 2016. Analysen gav ikke anledning til bemærkninger fra 
medlemmer i Studienævnet. NI fremsender analysen til orientering til Kirsten Kyvik 
og Merete Munk.  

 
5)  Orientering om delpolitikker – gennemgang af delpolitikker i 2016 (bilag) 
 Mark orienterede om de to delpolitikker, der skal behandles i Studienævnet i 2016. 

Det er:  
• Delpolitik for studiemiljø 
• Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag 

 
Det er aftalt, at HS finder tidspunkter for gennemgang af delpolitikkerne. Der vil blive 
nedsat en mindre gruppe, som vil have til opgave at gennemgå delpolitikkerne.  
 

 
6)  Drøftelse om uddannelsesberetning 2016 (bilag) 
 Antallet af forsinkede studerende er stigende - både på bacheloruddannelsen og 

kandidatuddannelsen. Den gennemsnitlige forsinkelse for bachelorstuderende er på 4,1 
måneder og for kandidatstuderende er den gennemsnitlige forsinkelse på 3,0 måneder.  
MB oplyste, at fire medicinstuderende er over 48 måneder forsinket - hvilket alene 
medfører, at den gennemsnitlige forsinkelse trækkes 0,6 måned i den forkerte retning.  

  
 
 



7) Status på ny kandidatuddannelse  
 NI orienterede om status for den nye kandidatuddannelse. På nuværende tidspunkt 

udarbejdes modulbeskrivelser - og der er i den forbindelse iværksat indsatsgrupper, 
som tager højde for pædagogiske værktøjer og eksamensformer.  

 
 Der har været afholdt et møde med Sygehus Sønderjylland angående mulighed for et 

ekstra spor på 5. semester i almen praksis. Med det ekstra spor ønsker man at følge 
patienterne mere længdegående – såfremt det kan lade sig gøre, vil man som 
studerende ikke nødvendigvis følge den samme patient i forløbet, men man vil følge 
den samme problemstilling, så de studerende får en fornemmelse af udviklingen af en 
bestemt patienttype. Denne løsning er mere håndterbar end løsning med at følge en 
bestemt patient.   

  
LR gjorde opmærksom på, at det vil være den samme årgang, som startede med den 
nye bachelorstudieordning, som også vil skulle være første årgang på den nye 
kandidatstudieordning, der forventes at træde i kraft pr. 1. september 2017.   

 
8) Evt.  
 HS orienterede om ændringerne i den nuværende Studiefremdriftsreform samt om 

ændringerne i de nye orlovsregler. De studerende i Studienævnet finder det 
problematisk, at ændringen i orlovsreglerne meldes så sent ud og indføres med 
tilbagevirkende kraft.  

 
   
 
 
Næste møde er torsdag den 23. juni 2016.  
 
 
Niels Illum 
Formand   / Harisa Seferovic 
     Studiekoordinator  
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