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Forslag til dagsorden:
• Håndtering af specialer i den nuværende situation
o Kan studienævnet uddelegere beslutningskompetence til administrationen i
specialesagerne
• Drøftelse af omlægning af eksamensformer i den nuværende situation
o Kan studienævnet leve med, hvis ikke alle omlægninger kan nå forbi studienævnet?
• Opsamling på diverse overordnede beslutninger
• Spørgsmål til situationen
• Eventuelt

Ad.1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
Ad.2. Håndtering af specialer i den nuværende situation
MH redegjorde for det arbejder, som pågår i UF+, som er Uddannelsesforum inkl.
studienævnsformænd og -næstformænd. Herudover deltager studieadministrationen i møderne.
Fra MOLMED deltager Sandra Hummelsgaard, foruden MH og CO.
Der er et klart ønske om, at fastholde aflevering af specialer og bachelorprojekter til tiden, således
at så få projekter, som overhovedet muligt flyttes ind i efterårssemesteret eller afsluttes i løbet af
sommermånederne. Det er dog også således, at studerende, som har passet egne børn i
nedlukningsperioden kan søge om udsættelse, ligesom hvis de selv har været syge. Der påhviler
nu vejlederne en opgave i omlægning af de specialer, som ikke kan gøre brug af laboratorier, og
hvis det ikke er fagligt muligt, så skal de kunne argumentere for en forlængelse.

Der er endvidere kommet en klar udmelding om færdiggørelse af specialer m.v. fra institutleder
Erik Østergaard, efter en særlig drøftelse af situationen for studerende på molekylærbiologi og
molekylær medicin.
RH nævnte, at de studerende er berørt i deres mest produktive periode, og man må regne med, at
kvaliteten kan være påvirket.
De studerende er bekymrede for den videre vej ind i ph.d.-forløb, hvis der har været for kort tid i
laboratoriet og at man evt. ikke er nået med i publicering af artikler.
Der var enighed om, at ansøgninger om udsættelse af faglige årsager skal sendes til udtalelse hos
MH og CO. Øvrige rent administrative udsættelser laves i administrationen.

Ad. 3. Drøftelse af omlægning af eksamensformer i den nuværende situation
Der var bekymring for, at for mange kurser ville blive omlagt til intern censur, at der kunne komme
et større pres for omlægning hertil. Der vil også kunne komme omlægninger af
indstillingsbetingelser og selve eksamensformen.
Studienævnet drøftede fordele og ulemper ved forskellige omlægninger.
Der bliver indsamlet data fra alle kurserne lige nu og efter påske vil man vide mere om hvordan
kurser kan være påvirkede.
MH redegjorde for de overordnede rammer og beslutninger for omlægning af undervisning, og de
overvejelser, der var for omlægning af eksamen – afhængig af om universitetet åbnes igen eller ej.
MH redegjorde endvidere for, at KVOTE2 adgangsprøven forventes aflyst.
BM fortalte, at der vil blive udsendt en mail til studerende – en såkaldt trivselsmail.

