
Møde den 24. april 2020 
Skype 
Tidspunkt: 10.00-12.00 
 
Studienævnet for MOLMED 
 
Medlemmer:  
 
Malene Hvid (formand) 
Jacob Giehm Mikkelsen 
Claus Oxvig 
Rune Hartmann – deltog fra ca. 10.30 
 

Dagsorden  
Møde 3 - 2020 
 MOLMED 

 
Observatører: Sandra Hummelgaard, Jakob Hansen; Christoffer Trier Månsson 
 
Studenterstudievejleder Simone Steensgaard 
 
Fra studieadministrationen: chefkonsulent Bente Mattsson (referent) og 
uddannelseskoordinator Sara Lassen. 
 
Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering om evt. ændringer i kursusindhold 

3. Godkendelse af omlægning af reeksamen – bilag 3-2020 Plan for reeksamen F2020 

4. Godkendelse af omlægning af eksamen – bilag 4-2020 Ordinær eksamen F2020 

5. Eventuelt 

  
 
Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

Ad. 2. Orientering om evt. ændringer i kursusindhold 
MH orienterede om de ad hoc godkendelser, hun havde foretaget på følgende 
kurser i forbindelse omlægning til fjernundervisning: Lægemiddeludvikling: her udgår 
laboratorieøvelser. Udviklingsbiologi: den mundtlige præsentation af udvalg af emne 
udgår. 
Der er vedlagt oversigt over omlægning i bilag 6-2020: Konsekvenser af 
fjernundervisning_Kursusbeskrivelser_MM_SN_NY. Bilaget er eftersendt umiddelbart 
før dagens møde. 
 
 

Ad. 3. Godkendelse af omlægning af reeksamen – bilag 3-2020 Plan for reeksamen F2020 
Alle forslag til ændringer af reeksamen blev godkendt, se oversigt. 



 
 

 
 
Ad. 4. Godkendelse af omlægning af eksamen – bilag 4-2020 Ordinær eksamen F2020 

 
 

Human Fysiologi https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98159/ 

JA, Skr. 
Eksamen, 3t, 
anviste 
hjælpemidler 
(tegne/regne 
programmer) 

Ændres til: 
Skriftlig 
hjemme-
stedprøve 
med 
hjælpemidler 
(fortsat 3 
timer) 

Godkendt 

Epidemiology https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98161/ 

JA, Skr. 
Opgave + 
mundtlig 
præsentation 
af projekt i 
grupper * 

Ændres til: "…i 
grupper 
online/vha. 
Zoom" 

Godkendt 

Lægemiddeludvikling 
og Farmakologi 

https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98157/ 

JA, Skriftlig 
stedprøve, 
Hjælpemidler: 
PC og bøger - 
ikke internet 

Ændres til: 
Skriftlig 
hjemme-
stedprøve 
med 
hjælpemidler 
5 timer  

 
Godkendt 

Medicinsk 
Genetik 
(Jacob Giehm) 

https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/92645/ 

Skr. Eksamen, 
3 timer 
Hjælpemidler: 
Lommeregner, 
den genetiske 
kode 

Ændres til: 
Hjemmeopgave, 
Eksamenstid: 5 t 

Godkendt 

Immunologi 
og 
Mikrobiologi 
(Rune 
Hartmann/Chr. 
Holm) 

https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/92694/ 

Skr. Eksamen 
uden 
hjælpemidler ( 
4 timer) 

Ændres til: Skr. 
Eksamen med 
hjælpemidler ( 4 
timer) 

Godkendt 

Anatomi og 
Cytologi 

https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/92695/ 

Skr. Eksamen, 
3t, uden 
hjælpemidler 

Ændres til: 
mundtlig 
eksamen, 20 
min. Online fx 
Zoom (med 
screenshare). 
Bedømmelse 
ændres til B/IB 

Godkendt 



Mol.Celle.Fys 1 https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98156/ 

JA, Skr. 
Eksamen, 3t, 
uden 
hjælpemidler  

Ændres til: 
Skriftlig 
hjemme-
stedprøve 
med 
hjælpemidler, 
2t  
Bedømmelse 
ændres til 
B/IB 

Godkendt 
med 
følgende 
ændring: 
Eksamen 
ændres til 
3 timer og 
fra 
gradueret 
til BE/IB. 
Dette blev 
aftalt med 
underviser 
undervejs 
i mødet. 

Neurobiologi https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98165/ 

Nej, Skr. Afl. i 
Dig. Eksamen 

Ingen 
ændringer 

  

Udv. Biologi https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98185/ 

Nej, Skr. Afl. i 
Dig. Eksamen 

Ingen 
ændringer 

  

Dyreforsøg https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98181/ 

Nej - er 
afviklet 

Ingen 
ændringer 

  

Exp. Bach. Projekt https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98155/ 

Nej, Skr. Afl. i 
Dig. Eksamen 

Ingen 
ændringer 

  

Mol.med. forsk. Projekt https://kursuskatalog-
admin.au.dk/da/course/98193/ 

JA, Skriftlig 
rapport + Den 
mundtlige 
fremlæggelse 
vil vare 30 
min, og 
inkludere 
fremlæggelse 
(ca. 15 min), 
diskussion og 
votering. 

Ændres til: 
Skriftlig 
rapport + Den 
mundtlige 
fremlæggelse 
vil vare 30 
min, og 
inkludere 
fremlæggelse 
(ca. 15 min), 
diskussion og 
votering.,  
online vha. 
Zoom, Skype 
el.lign. 

Godkendt   

Speciale   JA, Skr. 
Rapport + 

Skriftlig 
rapport + 
Mundtlig 

Godkendt 



Mundtlig 
eksamen 

eksamen,  
online vha. 
Zoom, Skype 
el.lign. 

 
 
 

Ad. 5. Eventuelt 
Åbningen af laboratorier for enkelte specialestuderende blev kort drøftet. Der er lige 
nu ikke overblik over behov og antal pladser, da der er ledige pladser, der er sendt 
rundt. MH gjorde de studerende opmærksomme på, at de på Klinisk Instituts område 
skal henvise til institutleder, såfremt de får henvendelser fra medstuderende. 
MH spurgte ind til hvordan det går for de studerende med at sidde hjemme. Generelt 
er der god opbakning til dette, og nogle trives med det. RH kunne konstatere, at 
skellet mellem de gode studerende og de mindre gode bliver øget i denne tid, og 
han forventer også, at kunne se det i de kommende eksamener. Simone kunne 
fortælle, at der ikke er et særligt pres i vejledningen.  
Konkrete kurser blev nævnt i forbindelse med manglende digitale forelæsninger og 
øvelser. MH og CO vil tage kontakt direkte til de konkrete kursusansvarlige.  
 
Efter mødet i dag sender MH og CO besked ud til alle berørte undervisere jf. 
behandlingen af punkterne 3 og 4, med kopi til Sara Lassen og BM. 
 
BM sender de godkendte regneark til Finn og Maria. 

 
 
 


