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Fra studieadministrationen: chefkonsulent Bente Mattsson (referent) og AC Fuldmægtig Asger 
Steen Boisen (referent); uddannelseskoordinator Sara Lassen, 

Afbud: Rune Hartmann

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Corona-situation (genåbning, eksaminer m.v.)
3. Statusmøde

 Bilag 2021-3 Indikatorkort for bachelor og kandidat
 Bilag 2021-4 Studiemiljøundersøgelse
 Bilag 2021-5 Dimittendundersøgelse (1.+2. år)
 Bilag 2021-6 Handleplan for 2020

4. Meddelelser v. Bente Mattsson
a.

5. Eventuelt



Ad 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Det blev drøftet, at de studerende i nævnet kan have svært ved at gennemskue, hvad der bliver 
aflyst og planlagt ift. møder, da de ikke har adgang til den samme del af outlook som undervisere. 
Der kan således være behov for at advisere mere via mails. Man kan også oprette en google 
kalender, som kan synkroniseres med outlook. 

Ad 2 Corona-situation (genåbning, eksaminer m.v.) 
Orientering v. Malene Hvid
 Der er åbnet for yderligere genåbning på – især for førsteårsstuderende. Her er kurset i Organisk 

kemi prioriteret da det tages af rigtig mange på tværs af uddannelserne og giver mulighed for 
adgang til laboratorieøvelser. 

 Der er åbnet for læsepladser.
 Eksamener er online på nær kurset Molekylær Cellefysiologi, hvor eksamen er uden 

hjælpemidler, og derfor gennemføres on site. 
 Der har været en del ansøgninger om forlængelser til specialer. Ansøgningerne 

vurderes og evt.  udsættelse af specialet tildeles såfremt det findes relevant.
 Der er lavet en pulje til faglige arrangementer med fokus på trivsel. Studenterforeningerne MMF 

og MoGenS er kontaktet.
 
Ad 3 Statusmøde
MH gennemgik indikatorkortene for BA og KA på de vigtige dele i forhold til førsteårsfrafald, ECTS-
optjening, ledighed og karriere. Der er ikke overraskende bevægelser på indikatorerne. CO 
orienterede kort om sidste års handleplan, herunder planer for etablering af en Master i personlig 
medicin.

Ad 4 Meddelelser v. Bente Mattsson
 Der arbejdes med revision af specialeprocessen. Asger Steen Boisen er primær på denne opgave. 

Det drøftes pt. hvordan institutterne kan inddrages, i det omfang det er relevant.
 Der er kommet hyrdebrev vedr. de studerende med varige funktionsnedsættelser. Dette medfører 

en ændret praksis for dispensationer til særlige prøvevilkår, hvilket er et punkt, der kommer til at 
blive drøftet yderligere. Vi vender tilbage med yderligere, når processen er klar. Den nye proces 
skal træde i kraft fra 1.9.2021.

Ad 5 Eventuelt
Nævnet drøftede forholdene omkring frafald, samt hvad man kan gøre ved dette. 
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