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Dagsorden til studienævnsmøde 7-2019 
Onsdag den 23. oktober 2019, 12.30–16.00, FRB7, C3-204 

 

 
Studienævn for Medicin 
Niels Jernes Vej 12 A5-116 
9220 Aalborg Øst 
Tlf. 9940 2430 
hn@hst.aau.dk 
8. oktober 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 (LH) 
Henrik Bøggild (HB) 
Diana Stentoft (DS) 
Studievejledningen (Afbud) 
 

 Referent         Helene Nørgaard (HN) 
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1. Gennemgang af dispensations- og meritansøgninger (12.30.13.00) 
Herunder meritsag på kandidat. 

 
2. Godkendelse af dagsorden og endelig godkendelse af referat fra sidste møde (13.00 – 13.05) 

 
3. Meddelelser og siden sidst fra: (13.05-13.30)  

a)  Studienævnsformand/studieleder./. 
b) Næstformanden  
c) Studievejledningen 
d) AAUH 
e) RHN 
f) MedIS-rådet 
g) Medicinerrådet 
h) Andre 
 

4. Behandling af semester/uddannelsesevalueringer + semesterkoordinatorrapporter F19  
(13.30 – 14.15)./. 
Herunder oversigt over hvilke af studienævnets medlemmer som skal behandle SurveyXact og 
koordinatorrapporter for de enkelte semestre. Studienævnet skal i behandlingen være særligt opmærksomme 
på evaluering af studiemiljø. (se pkt. 5). I behandlingen skal følgende dokumenter inddrages: 
 

- SurveyXact F19 (behandles fortroligt) ligger på SN-medicin fællesdrev 
\\hst.aau.dk\Fileshares\Studienaevn_for_medicin 

- Semesterkoordinators evalueringsrapport (behandles fortroligt) ligger på SN-medicin fællesdrev.  
Få evalueringsrapporter er ikke fremsendt men lægges på drevet, når de modtages. 

- Semestergruppereferater fra F19 ligger på hjemmesiden 
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-
uddannelse/Evaluering+Medicin/#418697 
 

Evalueringsskemaet på fællesdrevet udfyldes pr. semester og sendes til HN senest den 23. oktober. 
 
Bachelor 
2. Semester MedIS og Medicin bachelor - JKK + MZJ 
4. Semester MedIS og Medicin bachelor - SA + NG. Evalueringsrapport følger snarest. 
6. Semester MedIS og Medicin bachelor -  SH + SC 
 
MedIS kandidat 
2. Semester -  PS + SB 
4. Semester - MZJ + JKK 
 
Medicin kandidat 
2. Semester - MST + LBT. Evalueringsrapport følger snarest. 
3. Semester - DVJ + RMM. Evalueringsrapport følger snarest. 
4. Semester - MST + LBT. Evalueringsrapport følger snarest. 
6. Semester - SH + SC 
 
Sexologi 
4. Semester - SA + NG 
 

file://///hst.aau.dk/Fileshares/Studienaevn_for_medicin
https://www.hst.aau.dk/uddannelser/Kvalitetssikring/evaluering-af-undervisning-semestre-og-uddannelse/Evaluering+Medicin/#418697
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5. Opfølgning på Studiemiljø (14.15 – 14.25)./. 
Der er udsendt årlig opfølgning på indsamling af ønsker til studiemiljø. Deadline for indsendelse er 2. 
december. SB sammenskriver studienævnets kommentarer som skal indeholde emner vedrørende såvel fysisk, 
psykisk som æstetisk studiemiljø i det omfang der er udfordringer/ ønsker.  
 
PAUSE (14.25 - 14.35) 
 
6. Opdateret proces for eksamensplanlægning (14.35 – 14.50)./. 
Uddannelsessekretariatet har opdateret principper for eksamensplanlægning som skal tages i betragtning, når 
eksamensplanen F20 godkendes på mødet den 20. november. SB orienterer om principperne/retningslinjer for 
eksamensplanlægning. 
 
7. Godkendelse af studieordninger til Uddannelsesjura deadline den 1. november (14.50 – 15.35) ./. 
(Studieordningerne er i gang med at blive indtastet i baserne og vil blive eftersendt som bilag inden mødet) 
Køreplan: Studieordningerne skal være indtastet i studieordnings- og modulbasen senest den 1. november. 
Den 2. november vil Uddannelsesjura gå i gang med udsendelse af studieordningerne i høringer. 
Legalitetskontrol udføres efterfølgende. Senest den 10. december bliver studieordningerne sendt i høring hos 
Uddannelsesstyrelsen, Styrelsen for kvalitetsudvikling og patientsikkerhed, Censorkorpset og Universiteterne i 
Odense, Århus og København. Der bliver tre ugers høringsfrist og studieordningerne skal således være retur 1. 
december. Herefter foretager Uddannelsesjura justeringer som tilrettes i baserne senest den 15. december. De 
endelige godkendte studieordninger ligger klar til det videre arbejde inden juleferien og træder i kraft 1. 
september 2020. 
 

- Studienævnet skal diskutere de nuværende forudsætningsfag. SB foreslår at fjerne forudsætningsfag 
således at der kun i den reviderede studieordning på bachelor er forudsætning for nervesystemet og 
bevægeapparatet II i form af nervesystemet og bevægeapparatet I. Resterende forudsætningsfag kan 
udgå da 24 mdr. reglen sikrer, at de studerende har alle forudsætninger på 1. studieår på plads inden 
start på 5. semester. 

- Studienævnets skal gennemgå ekstern og intern censur. SB foreslår at 4. semesters projekt bliver med 
intern censur og den overskydende censorkapacitet kan bruges til øvrige moduler generelt. 

- Det er foreslået af semesterkoordinator at studiestartsprøve indsættes under modul 1.4, Introduktion 
til problembaseret læring, kommunikation og sundhedsfaglig praksis. Afholdelse af studiestartsprøve er 
godkendt i studienævnet. 
 
 

8. Indstilling af årets underviser (15.35 – 15.45) ./. 
MZJ informerer om indstillingen af årets underviser. 
 
9. Censorindberetninger meddeles (15.45 – 15.50)./. 
Tilbagemeldinger fra censorer for eksamensperioden maj/juni 2019.  
 
10. Ændringsdatoer til eksamensplan for pædiatri (15.50 – 15.55) 
I forbindelse med det markant øgede antal studerende, der i dette semester har nået familiesemesteret er 
medicin kandidat nødt til at justere eksamensplanen i forhold til det oprindelige oplæg. Pædiatri afholder 
eksamen for første del af studerende i uge 51 2019, mens det afholdes for del 2 i uge 2, januar 2020. Det vil 
blive afviklet under størst mulig hensyntagen til de studerende. Således vil de der er tidligst i klinik i pædiatri, 
indgå i første eksamenshold. De der har pædiatri klinik og undervisning sidst, vil indgå i andet eksamenshold. 

11. Eventuelt (15.55 – 16.00)  


