
Møde den 22. september 2021 
TEAMS 
Tidspunkt: 14.00-16.00 
 
Studienævnet for MOLMED 
 
Medlemmer:  
 
Malene Hvid (formand) 
Jacob Giehm Mikkelsen 
Claus Oxvig 
Rune Hartmann 
Jakob Hansen  
Sandra Maria Hansen 
Jonas Klejs Hemmingsen 
Sofie Gawinski Lindholm 
 

Referat 
Møde 2 
MOLMED 

 
Fra studieadministrationen: AC Fuldmægtig Asger Steen Boisen (referent); uddannelseskoordinator 
Sara Lassen, 
 
Afbud: Bente Mattsson, Jonas Klejs Hemmingsen 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 
 

2. Ændringer i kursusbeskrivelser: 
• Human Fysiologi (Ændring: Antal pladser (BMT studerende inkluderes) – Ændring 

godkendes 
• Mol.Celle fys. 1 (Bilag 7) 

Nævnet drøftede ændring af eksamenssproget til engelsk, hvilket blev 
problematiseret.  
Ændringen godkendes ikke. Det bør i stedet angives, at eksamen kan skrives på 
enten dansk eller engelsk. Sara Lassen går videre med ændringen ift. 
kursusbeskrivelsen, Claus Oxvig tager kontakt til underviser. 

 
F22: Mol.med. forskningsprojekt/Erhvervsprojekt/Bachelor (info til vejledere) 
(kontraktgenerator) – Ændring godkendes 
 

3. Undervisningsmiljø 
Uddannelseszoom (Bilag 8, 9,10). 
I kan også se rapporten på Powerbi. 
(https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=525faea6-b820-4a6c-
9194-079fa2110f48&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198) 
En kort FAQ til PowerBI kan findes her.  
I må meget gerne overveje fokusområder fx Ensomhed, stress, feedback. 
 

https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=525faea6-b820-4a6c-9194-079fa2110f48&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
https://app.powerbi.com/Redirect?action=OpenApp&appId=525faea6-b820-4a6c-9194-079fa2110f48&ctid=61fd1d36-fecb-47ca-b7d7-d0df0370a198
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/kvalitetsarbejde/Power_Bi/FAQ_-_Power_BI_24032021.pdf


• Ensomhed blev drøftet som et vigtigt punkt at have fokus på i fremtidige 
handleplaner 

• Nævnet drøftede indgående mulighed for at komme i studiegrupper. Hertil blev 
drøftet fordele og ulemper ved hhv. frivillige studiegrupper og studiegrupper 
nedsat af underviser. Det opfordres, at tutorerne til at lave roterende grupper, samt 
til undervisere på LØ/TØ at danne grupper på kryds og tværs. 

• Mobning og chikane blev drøftet. Især her vigtigt at have fokus på udelukkelse fra 
studiemiljøet. Tiltag til at imødegå dette skal ses i sammenhæng med drøftelsen 
om studiegrupper. 

• Feed back: Nævnet pointerede, at der kunne gøres mere ift. god feed back, men 
at det også kræver en forventningsafstemning med de studerende. Nævnet 
mente, at man bør bede kursuslederne angive hvordan feed back bliver givet, og 
måske høre CED om feed back muligheder, som så kan sendes til kursuslederne. 

• Stress: Bedre værktøjer til at håndtere travlhed og stress, samt at kende forskellen 
herpå. Vigtigt at italesætte. 

 
4. Corona? 

Herunder midler til arrangementer 
Orientering: Der er givet midler til studenterforeningerne til arrangementer for studerende 
på de første to studieår. Bliver brugt til arrangementer i løbet af efteråret  
 

5. Orientering vedr. kursusevaluering 21-22 
Spørgsmål fra SN niveau: 
Tag Spørgsmålsformulering Svarkategorier 
ST-97 Arbejdsbyrden på kurset vurderes 

som… 
Meget for stor – For stor – 
Passende – For lille – Meget for 
lille 

ST-
66A 

Jeg oplever, at kurset har relevans 
for mit studium som helhed 

Enig – delvis enig – hverken 
eller – delvis uenig - uenig 

ST-98 Kurset er hensigtsmæssigt 
tilrettelagt 

Enig – delvis enig – hverken 
eller – delvis uenig - uenig 

(Godkendt på vegne af SN af MH) 
 
Godkendt af studienævnet 
 

6. Eventuelt 
• Henvendelse fra Bente Mattsson: Administrationen vil gerne være lidt mere 

lempelige ift. beståelse af førsteårsprøven pga. corona. Nævnet godkendte dette. 
• Nævnet drøftede muligheden for forhåndsgodkendelse af kurser. 

 
 
 


