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Dagsorden til studienævnsmøde nr. 4 – 2021  
Onsdag den 26. maj  2021 kl. 12.30-16.00, Microsoft Teams 

 
 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
20. maj 2021/hn 

 

Medlemmer – VIP  
Svend Birkelund, formand (SB) 
Tue Bjerg Bennike (TBB) 
Stig Andersen (SA) 
Carsten Reidies Bjarkam (CRB) 
Louise Thomsen Schmidt Arenholt (LA) 
Louiza Bohn Thomsen (LBT) 
                            
Medlemmer – Studerende 
Andreas Hesthaven, næstformand (AH) 
Margrethe Groth (MG) 
Anne Sofie Weltz Jørgensen (AJ) 
Johanne Havskov Thygesen (JT) 
Phillip Sperling (PS) 
Reda Hassaine (RH) 
 
Observatører    
Anette Engsig, (AE)  
Astrid Langergaard, (AL) 
Patrik Kristoffer Kjærsdam Telléus (PT) 
Henrik Bøggild (HB) 
Sten Rasmussen (SR) 
Jette Kolding Kristensen (JKK) 
Lasse Riis Østergaard (LRØ) 
Trine Fink (TF) 
Studievejledningen 
Cecilia El-Sayed Petersen, medicinerrådet (CP) 
Kristoffer Bornæs Fisker, medIS-rådet (KF) 
 
Sekretær og referent 
Helene Nørgaard (HN) 
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1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger (12.30-12.50) 
 
2. Godkendelse af dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde (12.55-13.00)./. 

 
3. Meddelelser og siden sidst fra (13.00-13.45)./. 

a) Studienævnsformand/studieleder  
b) Næstformand 

Udsendelse af information om årets underviser 
c) Studievejledningen 
d) AAUH 
e) RHN 
f) MedIS-rådet  
g) Medicinerrådet 
h) Andre 

 
4. Orientering om frafaldstruede (13.45-13.55) ./. 
 
5. Godkendelse af mødeplan for F22 (13.55-14.00) ./. 
 

10 minutters pause 
 
6. Behandling af semesterbeskrivelser E21 (14.10-15.00) 
Herunder oversigt over semestre og hvilke studienævnsmedlemmer der bedes gennemgå semesterbeskrivelserne og 
fremlægge på mødet. (Jeres kommentarer til semesterbeskrivelserne bedes I sende til Helene inden mødet). Husk at 
inddrage kommentarer fra semestergruppemøderne i behandlingen. 
 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-
uddannelse/Evaluering+Medicin/#453158. 
 
Bachelor: 
1. semester MedIS og Medicin: LBT og MG 
3. semester MedIS og Medicin: AH og TBB 
5. semester MedIS og Medicin: JT og CRB 
 
Kandidat MedIS: 
1. semester MedIS: AJ og LA 
3. semester MedIS: AJ og LA 
 
Kandidat medicin: 
1. og 2. semester Medicin: CRB og PS 
3. semester Medicin: AH og SA 
4. semester Medicin: RH og SB  
5. semester Medicin: RH og SB 
 
Master i sexologi: 
1. semester sexologi: AJ og LA 
 
7. Behandling af før-start merit – Danske og udenlandske Universiteter (15.00-15.10)./. 

https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/Evaluering+Medicin/#453158
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/Evaluering+Medicin/#453158
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8. Opfølgning på implementering af punkter fra handlingsplaner fra selvevalueringsrapporter år 4 (15.10-15.20) 

 Frafald først studie år, studiestart prøve har været afholdt en gang. 

 Case model 

 Ledighed MedIS 
 

9. Undervisere som får dårlige udtalelser i semesterevalueringerne – Hvordan er proceduren for feedback (15.20-

15.30) 

10. Studieordningsrevision  samt plan for indsendelse af eventuelle ændringer gældende fra 1. september 2022 

(15.30-15.45) 

Ved revisionen i 2020 blev der indsat PBL læringsmål i studieordningerne og der blev lavet en grundig konkretisering i 

studieordningerne. Denne gang er vi blevet bedt om at der skal indgå tværgående koordinering af digitale kompetencer 

i alle studieordninger.  

I denne forbindelse har studienævnet mulighed for at diskutere om det er tid til at lave en større ændring af blandt 

andet rækkefølge og hvilke fag der skal være på bachelor.  

Der er deadline 1. november 2021 for de ændringer der skal være med i studieordningerne med ikrafttræden pr. 1. 

september 2022. Hvis studienævnet beslutter at lave en større revision vil der efterfølgende blive indkaldt til et 

arbejdsmøde.  

 

11. Godkendelse af eksamensplan for medicin kandidat (15.45-15.50) ./. 

 

12. Midler til trivselsinitiativer (15.50-16.00) ./. 


