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Dagsorden til studienævnsmøde 1-2019 
Fredag den 1. marts 2019, 12.00–14.30, Niels Jernes Vej 12, A6-104 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
20. februar 2019/HN 
 

 

Medlemmer - VIP   Svend Birkelund (SB)  
      Maj Schneider Thomsen (MST) 
      Louiza Bohn Thomsen (LBT) 

    Stig Andersen (SA) 
Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Søren Hagstrøm (SH) 
        

           Medlemmer - Studerende                       Maja Zimmer Jakobsen (MZJ) MedIS  
      Dina Voetmann-Jensen (DVJ) MedIS 
      Nisana Ganesalingam (NG) MedIS 
      Sara Clemmensen (SC) Medicin 
      Robert Mariusz Modlinski (RMM) Medicin 
      Phillip Sperling (PS) Medicin    

 
Suppleanter - Studerende Alberte Lyng Brix (ALB) MedIS 

David Andre Paulino Rodriguez (DAPR) MedIS 
Olivia Dybro Bæk (ODB) MedIS 
Carl Gustaf Paludan (CGP) Medicin 
Caroline Visti Kristensen (VCK) Medicin 
Jesper Amstrup (JA)Medicin 
 

Observatører Louise Hansen 
Henrik Bøggild 
Diana Stentoft 
Studievejledningen 
 

 Referent         Helene Nørgaard (HN) 
 
 
 
 
 
 

mailto:hn@hst.aau.dk


 

2 
 

1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger (12.00-12.10) 
Fremadrettet vil faste medlemmer få separat mødeindkaldelse til det lukkede punkt. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde (12.10-12.15) 
 
3. Meddelelser og siden sidst fra: (12.15-12.40)  
a)  Studienævnsformand/studieleder./. 
b) Næstformanden  
c) Studievejledningen 
d) AAUH 
e) RHN 
f) MedIS-rådet 
g) Medicinerrådet 
h) Andre 
 
4. Godkendelse af årshjul 2019 (12.40-12.55) ./. 
 
5. Godkendelse af forretningsorden 2019 (12.55-13.00)./. 
 
6. Procesplan for revision af studieordningernes PBL-læringsmål (13.00-13.10)./. 
 
7. Censorformandsskabets årsindberetning for lægeuddannelsen i Danmark – 1.9.17- 31.8.18 (13.10-13.20)./. 
 
8. Vejledning vedr. udarbejdelse af semesterbeskrivelser (13.20-13.30)./. 
Studienævnet skal nedsætte en arbejdsgruppe (besluttet på SN mødet i november 2018) som hurtigst muligt 
kan udarbejde en vejledning til udarbejdelse af semesterbeskrivelser indeholdende: konfrontationstimer, 
belastning, obligatoriske elementer samt at læringsmål fra studieordningen er dækket i semesterbeskrivelsen. 
 
9. Forslag fra MedIS-rådet om ændring af bachelorprojekt-kataloger (13.30-13.45) 
MedIS-rådet har indsendt to forslag til ændring af projektkataloget: 
To projektkataloger: Et for MedIS og et for medicin eller samme form som nu men give medicinere førsteret til 
”medicinerprojekter” og MedIS førsteret til ”MedIS-projekter”. 
 
10. Årligt opstartsarrangement på MedIS kandidat (13.45-14.00) 
Der er sendt forespørgsel til Instituttet vedrørende opstartsarrangement til efteråret 2019. Studienævnet skal 
diskutere formen. 
 
11. Opfølgning fra SN-seminar i Odense (14.00-14.10) 
 
12. Diskussion om inddragelse af case-undervisning i MedIS kandidatstudieordningen (14.10-14.25) ./. 
På baggrund af tilbagemeldinger fra studerende om at tilrettelægge kandidatuddannelsen på samme måde 
som bacheloren, dvs. med brug af casebaseret undervisning i kursusmodulerne skal studienævnet tage det op 
til overvejelse ved næste revision af kandidatstudieordningen, hvordan caseundervisning kan implementeres 
hensigtsmæssigt på kandidatuddannelsen. Arbejdsgruppen for revision af studieordningen har allerede 
diskuteret muligheden for case på kandidaten og har fundet at holdenes størrelse ikke muliggør 
tilfredsstillende mængde af læring. 
 
13. Eventuelt (14.25-14.30) 
 


