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Dagsorden til studienævnsmøde nr. 5 – 2020 
Onsdag den 26. august 2020, 12.30–15.00, NJV12, A6-104 

 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
25. august 2020/HN 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB), Emil Kofoed-Olsen, (EO)Tue Bjerg Bennike (TBB)  
Stig Andersen (SA),Annette Willemoes Holst-Kristensen (AK),Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 

                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Svenstrup Ljørring Wøhlk Hesthaven, næstformand (AH) Maja Zimmer Jakobsen (MZJ), 
Mathilde Kristensen (MK),Nisana Ganesalingam (NG), Johanne Havskov Thygesen (JT), Phillip Sperling (PS)   
 
Suppleanter – VIP 
Emil Kofoed-Olsen og Tue Bjerg Bennike er begge pt. suppleanter for faste medlemmer 
 
Suppleanter -Studerende   
Margrethe Groth (MG),Lucie Overvad Grønhøj (LG), Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ), Robert Mariusz Modlinski 
(RM), Freja Tang Severinsen (FS),Janne Eriksen (JE) 
 
Faste observatører    
Anette Engsig (AE), Jette Kolding Kristensen (JKK), Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT), Henrik Bøggild (HB), Sten 
Rasmussen (SR), Lasse Riis Østergaard (LRØ), Jeppe Emmersen (JE), studievejledningen 

 
1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger (12.30-12.55) 
 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde (12.55-13.00) 
 
3. Meddelelser og siden sidst fra (13.00-13.30) 
a) Studienævnsformand/studieleder  
b) Næstformand 
c) Studievejledningen 
d) AAUH 
e) RHN 
f) MedIS-rådet 
g) Medicinerrådet 
h) Andre 
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4. Opfølgning på manglende ikke godkendte semesterbeskrivelser (13.30-13.35) 
Master i sexologi 3. semester + yderligere oplysninger til semesterbeskrivelsen på 1. semester 
SB informerer desuden om arbejdsgruppe som skal se på ensartning og forenkling af semesterbeskrivelserne.  
 
5. Proces vedr. indstilling af årets underviser (nyt fra næstformændene i de tre studienævn) (13.35-13.45) ./. 
AH informerer om forslag til ny procedure.   
 
6. Hvordan får vi reduceret ansøgninger til betinget kandidatramme (13.45-13.55) 
Studienævnet skal se hvordan vi bedst udnytter ekstraordinære reeksaminer for at få færre studerende på 
betinget kandidatramme. Hvordan kan vi være mest fleksible for at få studerende igennem på normeret tid. 
Forslag om at flytte forsøgsdesign til tidligere eventuelt i april eller maj i stedet for august.  
 
7. Dimensionering/adgangsbegrænsning af MMA (25 pladser fra 2021) (13.55-14.05) 
Studienævnet skal diskutere om forslaget kan godkendes 
 
8. Ny model for fastlæggelse af grænseværdier for ledighed (14.05-14.10)./. 
SB informerer. 
 
9. Møde vedr. visioner for det pædagogiske arbejde i undervisningen (14.10-14.30) 
Oplæg ved Nicolaj Johansson og Patrik Kjærsdam  
 
10. Oplæg v/ René Ernst Nielsen, Klinisk lektor, Psykiatrien (14.30-14.50) 
I forbindelse med semesterevalueringer af psykiatri har studienævnet inviteret René Ernst Nielsen til at holde 
oplæg om emnet: Hvorfor er psykiatri så svært?  
 
11. Godkendelse af eksamensplan medicin kandidat (14.50-14.55) ./. 
 
12. Eventuelt (14.55-15.00) 
 
 


