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Ulla Friis (UF), observatør 

 
Fraværende:  Rune Wiig Nielsen, Ole Graumann, Jørgen Nexøe, Cecilie 

Lykke Sveistrup Kristensen, Sujiga Mylvaganam 
 
Faglige vejledere:  Kristian Hald (KH) 

 
Referent: Kirsten Zeuthen (KZ) 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat 
 
3. Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt) 

Herunder drøftelse af praksis vedr. lige vilkår for alle ifm. førsteårsprøven (bilag), 
ny praksis vedtaget for dispensationer for efterårsstartere, som har dumpet B01 el-
ler B02 og søger afmelding af eksamen på B03 eller B04. Studienævnet godkender 
afmelding af eksamen for disse studerende samt tilmelding til omprøve uden forud-
gående deltagelse i ordinær eksamen. 
 

4. Indstilling ændring af færdighedstræning i ØNH på ny ordning (bilag) 
a. Niels Illum præsenterer 

(punktet flyttet fra januar 2018) 
Udsat til næste studienævnsmøde. 

 
5. Drøftelse af studienævnets indstilling til studerendes mulighed for at skrive speciale 

før tid på ny studieordning (bilag). 



 

 Side 2 

Studienævnet generelt positivt indstillet over for forslaget, der træffes afgørelse på 
næste studienævnsmøde. 
 

6. Drøftelse og godkendelse af indkomne evalueringer samt handlingsplaner (bilag) 
a. Modul B9 – Rune  

Ingen handleplan for diagnostiske metoder, da modulet har kørt for sidste gang. 
 
Hjerne og sanser:  
Positiv: tilfredshed med holdundervisning og visse forelæsninger 
Ros til farmakologi 
 
Negativt: mange forelæsninger, sprogbarrierer ift.visse undervisere 
Logistiske problemer: mangler struktur, især i enkelte forelæsninger 
Spredning ml holdtimer og forelæsninger 
Forsinkelse i upload af opgaver 
 
Forslag til forbedringer: mere struktur, ensretning efter Noldes lærebog 
Efterspurgt fysiologiøvelse 
Kritik af feedback 
 
48,9% negativ holdning til modulet generelt 
 
Handleplan:  
Implementering af mere struktur og forbedring af forelæsninger 
Undervisere informeret 
Sprogbarriere: pågældende underviser ikke længere ansat 
Bedre oversigt inden undervisning 
Opfordring til mere tavlebrug – forbud mod PP i holdundervisning 
 
SN: handleplan godkendt under forudsætning af at den bliver fulgt. 
 
KM: Det er vigtigt at værne om holdtimer, farligt at starte holdtimer med minifore-
læsning om kendt stof 
Lasse: stor forskel på instruktorerne fremgangsmåde – skal gøres mere ens 
 

KH: Der mangler gamle eksamenssæt fra de sidste 3 år med vejledende besvarelser. 
Niels Illum følger op. 
 
Tovholdere inviteres til opfølgning på næste studienævnsmøde. 

 
b. Modul K9 – Rune 

23% svar 
God evaluering, høj scoring på alt undtagen feedback 
Stor tilfredshed med quiz og kahoot 
Tilfredshed med caseundervisning og temadage 



 

 Side 3 

Ros til Global Health 
Ros til skemafrihed før eksamen 
 
Negativt: undervist i stof uden for pensum 
Forslag til ændring: struktur i studyguide, opdeling efter uger i stedet for 
emner 
 
Handleplan: arbejde på højere svarprocent 
Planlægge skemaforløb i temadage 
 
Godkendt. 
 

7. Turnus for behandling af delpolitikker i 2018 (bilag) 
1. Behandling af delpolitik for studiemiljø flyttes til april 

 
8. Evt.  
Praktikpladser i almen praksis, problem med for få pladser, tages op på fakultetsniveau 
 
Kristian: Sund & Hed skriver artikel om studienævnsmøder, inviteres til studienævns-

møde 
 
Ulla: Kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg fra 21 – optages 30-50 medicinstude-
rende flere på BA fra E18 eller E19. 
 
Hanne: Opfordring til møder omkring EPA for både lektorer og studerende. 
 
Ulla: Sprogkrav bortfalder, men erstattes af suppleringskrav, varslet 1. februar 2018, 
gælder fra 1. februar 2019. Indføres i studieordning for E2018 
 
Startere E18 opfordres til at tage kurset. 
 
 
 
 
Næste møde fredag den 16. marts 2018. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kirsten Zeuthen 
Studiekoordinator for Medicin, AC-fuldmægtig  


