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Referat af studienævnsmøde 1 - 2016 i Studienævn for Molekylær Medicin  

 
 
 

 

 

 

Referat af møde 1 - 2016 i Studienævnet for Molekylær medicin tirsdag den 15. marts 

2016 i lokale 1520-732, kl. 14.00 – 16.00.  

 

Tilstede: Malene Hvid Larsen, Jacob Giehm Mikkelsen, Claus Oxvig, Cecilie Abell, 

Line Lindgreen Eriksen, Jesper Geert Pedersen,  

 

Fra studieadministrationen: Bjørg Brink Dalgaard (ref.), studenterstudievejleder 

Tara Bladt 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af kursusudbud 

 

3. Revision af molekylærmedicin uddannelsen v. Claus Oxvig 

 

4. Censorlister  

 

5. Udsættelse af afleveringsfrister v. bachelorprojekt og speciale 

 

6. Konkrete afgørelser i forbindelse med overgang til kandidatuddannelsen 

 

7. Eventuelt 
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Referat:  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Valgfrit forskningslaboratorie skal diskuteres, da der er tvivl om sideantallet. Ifølge 

studieordningen må rapporten max være 5 sider og ifølge kontrakten må rapporten 

max være 10 sider.  

Der er blevet lavet et kursusudbud på kurset, så dette bliver taget op under næste 

punkt.   

 

Ellers kan dagsorden godkendes.  

 

Datarapporten fra dialogmøde med prodekan Tom Vindbæk d. 27.8.2015:  

MH kommenterer kort på datarapporten, hvor hun uddyber, at Ph.d.-studerende tæl-

ler med i det udleverede data, hvilket gør, at studietiden på kandidatuddannelsen er 

længere end den reelt er, da der er mange Ph.d.-studerende på uddannelsen.   

 

2. Godkendelse af kursusudbud 

Cellebiologi skal være på 15 ECTS i stedet for 20 ECTS. Dette var en tastefejl.  

 

Patologi bliver foreløbig godkendt.  

Der er tvivl om, hvordan undervisningen vil komme til at blive når der kun er mulig-

hed for forelæsninger og symposier.  

Malene Hvid snakker med Magnus Stougaard og vender tilbage med en afgørelse af 

ændringen.  

 

3. Revision af molekylærmedicin uddannelsen v. Claus Oxvig 

CO har fremlagt sine tanker omkring den nye struktur.  

Han vil gerne snakke med nogle af de kursusansvarlige, hvis kursus bliver rykker væ-

sentligt med før det bliver besluttet mere præcist, hvordan molmed-kurserne kom-

mer til at ligge, især på bacheloruddannelsen.  

 

Kandidatuddannelsen er næsten på plads.  

 

Det er blevet aftalt, at ved næste studienævnsmøde skal et forslag om strukturen for 

både bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen fastlægges, så det er muligt at 

informere de kursusansvarlige og der er mulighed for at diskutere evt. feedback.  

 

4. Censorlister  

Der er enighed for om at vil være en god idé at overgå til Biologis censorkorps i stede 

for Lægeuddannelsens censorkorps.  

Der skal arbejdes på at skift til biologis censorliste hurtigst muligt eller senest til E16. 

 

5. Udsættelse af afleveringsfrister v. bachelorprojekt og speciale 
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CA spørger, hvordan reglerne for dispensationer er i forhold til bachelorprojekt, spe-

cialer og hjemmeopgaver. BBD vender dette med BM og vender tilbage med et svar.  

 

6. Konkrete afgørelser i forbindelse med overgang til kandidatuddannelsen 

Da Bente Mattsson ikke havde mulighed for at deltage i mødet, bliver dette punkt ta-

get op til næste studienævnsmøde.  

 

7. Eventuelt 

Der var god feedback på orienteringen til vejlederne på bachelorprojekterne.  

 

Næste møde bliver om 1-1½ måneder, hvor det bl.a. skal bestemmes, hvordan stu-

diediagrammet for bachelor- og kandidatuddannelsen skal se ud, når det skal 

følge en semesterstruktur.  


