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Nedenstående tabel viser, hvad det enkelte kursus på 2009kandidatstudieordningen erstattes af på 2015-kandidatstudieordningen.
Semester

SEKTION FOR LEGALITET OG
STUDIENÆVNSBETJENING

2009-

Erstattes på 2015-

BLEGDAMSVEJ 3B

kandidatstudieordningen

kandidatstudieordningen af

2200 KØBENHAVN N

1. seme-

Klinisk kursus i intern medicin

Kursus i grundlæggende klinik, 7,5

ster

I, 7,5 ECTS

ECTS

Klinisk kursus i kirurgi I, 7,5

Ligger på 1. semester

ECTS
Kursus i patologi, 0 ECTS

DIR

35335796

malene.eriksen@sund.ku.dk

2. seme-

Kursus i arbejdsmedicin, epi-

Kursus i arbejds- og miljømedicin,

ster

demiologi og videnskabsteori,

0 ECTS

2,5 ECTS

Ligger på 3. semester
Kursus i klinisk beslutningslære, 0
ECTS
Ligger på 5. semester

Kursus i kliniske sygdomsen-

Kursus i intern medicin og kirurgi,

heder, 0 ECTS

0 ECTS
Ligger på 1. semester

Klinisk kursus i intern medicin

35327900

Flyttet til kursus i diagnostiske fag
på 2012-bachelorstudieordningen

3. seme-

TLF

Klinisk kursus i intern medicin, 7,5

REF: MKKE

ster

II, 2,5 ECTS

ECTS
Ligger på 2. semester

Klinisk kursus i kirurgi II, 2,5
ECTS

Klinisk kursus i kirurgi, 7,5 ECTS
Ligger på 2. semester

Klinisk kursus i anæstesiologi,

Klinisk kursus i anæstesiologi, 2,5

2,5 ECTS

ECTS
Ligger på 2. semester

Kursus i medicinsk sociologi, 0

Kursus i statistik, epidemiologi og

ECTS

medicinsk sociologi, 0 ECTS
Ligger på 3. semester

Kursus i klinisk farmakologi og

Kursus i klinisk farmakologi og te-

forordningslære, 0 ECTS

rapi, 0 ECTS
Ligger på 2. semester

4. seme-

Klinisk kursus i psykiatri inklu-

Klinisk kursus i psykiatri inklusive

ster

sive børne- og ungdomspsyki-

børne- og ungdomspsykiatri, 5

atri, 2,5 ECTS

ECTS
Ligger på 4. semester

Klinisk kursus i neurologi og

Klinisk kursus i neurologi og neu-

neurokirurgi, 2,5 ECTS

rokirurgi, 5 ECTS
Ligger på 4. semester

Klinisk kursus i socialmedicin

Klinisk kursus i socialmedicin og

og rehabilitering, 2,5 ECTS

rehabilitering, 0 ECTS
Ligger på 4. semester

Kursus i retsmedicin, 0 ECTS

Kursus i retsmedicin, 0 ECTS
Ligger på 4. semester

5. seme-

Klinisk kursus i oftalmologi, 0

Klinisk kursus i oftalmologi, 2,5

ster

ECTS

ECTS
Ligger på 3. semester

Klinisk kursus i oftalmologi på

Klinisk kursus i oftalmologi på en-

engelsk, 2,5 ECTS

gelsk, 2,5 ECTS
Ligger på 3. semester

Klinisk kursus i oto-rhino-

Klinisk kursus i oto-rhino-

laryngologi, 0 ECTS

laryngologi, 2,5 ECTS
Ligger på 3. semester

Klinisk kursus i oto-rhino-

Klinisk kursus i oto-rhino-
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laryngologi på engelsk, 2,5

laryngologi på engelsk, 2,5 ECTS

ECTS

Ligger på 3. semester

Klinisk kursus i dermato-

Klinisk kursus i dermato-

venerologi, 0 ECTS

venerologi, 2,5 ECTS
Ligger på 3. semester

Klinisk kursus i dermato-

Klinisk kursus i dermato-venerologi

venerologi på engelsk, 2,5

på engelsk, 2,5 ECTS

ECTS

Ligger på 3. semester

Valgfrie kurser og ophold, 2,5

Valgfag, 2,5 ECTS

ECTS

Ligger på 5. semester

6. seme-

Klinisk kursus i almen medicin,

Klinisk kursus i almen medicin, 2,5

ster

2,5 ECTS

ECTS
Ligger på 6. semester

Klinisk kursus i pædiatri, 2,5
ECTS

Klinisk kursus i pædiatri, 2,5 ECTS
Ligger på 6. semester

Klinisk kursus i gynækologi og

Klinisk kursus i gynækologi og ob-

obstetrik, 2,5 ECTS

stetrik, 2,5 ECTS
Ligger på 6. semester

Kursus i akut patient, 0 ECTS

Kursus i akut patient, 0 ECTS
Ligger på 6. semester

Nedenstående tabel viser, hvad den enkelte eksamen på 2009kandidatstudieordningen erstattes af på 2015-kandidatstudieordningen.
Semester

2009-

Erstattes på 2015-

kandidatstudieordningen

kandidatstudieordningen af

1. seme-

Eksamen i klinisk introduktion,

Eksamen i grundlæggende klinik,

ster

intern medicin og kirurgi, 15

2,5 ECTS

ECTS

Ligger på 1. semester

2. seme-

Eksamen i kliniske sygdomsen-

Eksamen i intern medicin og kirur-

ster

heder og arbejdsmedicin, 27,5

gi, 20 ECTS

ECTS

Ligger på 1. semester
Eksamen i arbejds- og miljømedicin, 5 ECTS
Ligger på 3. semester
Eksamen i klinisk beslutningslære,
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2,5 ECTS
Ligger på 5. semester

3. seme-

Eksamen i medicin, kirurgi, pa-

Eksamen i medicin, kirurgi, patolo-

ster

tologi, farmakologi og anæste-

gi, anæstesiologi og patientsikker-

siologi, 12,5 ECTS

hed, 5 ECTS
Ligger på 2. semester

OSCE i intern medicin, kirurgi,

OSCE i intern medicin, kirurgi,

anæstesiologi, forordningslære

anæstesiologi og diagnostiske spe-

og diagnostiske specialer, 7,5

cialer, 5 ECTS

ECTS

Ligger på 2. semester

Eksamen i medicinsk sociologi,

Eksamen i statistik, epidemiologi

2,5 ECTS

og medicinsk sociologi, 10 ECTS
Ligger på 3. semester

4. seme-

Eksamen i neurologi, neuroki-

Eksamen i neurologi, neurokirurgi

ster

rurgi og psykiatri inklusive

og psykiatri inklusive børne- og

børne- og ungdomspsykiatri,

ungdomspsykiatri, 12,5 ECTS

17,5 ECTS

Ligger på 4. semester

Eksamen i klinisk socialmedi-

Eksamen i klinisk socialmedicin og

cin og rehabilitering, 2,5 ECTS

rehabilitering, 5 ECTS
Ligger på 4. semester

Eksamen i retsmedicin, 2,5
ECTS
5. seme-

Eksamen i oftalmologi, 5 ECTS

ster

Eksamen i retsmedicin, 2,5 ECTS
Ligger på 4. semester
Eksamen i oftalmologi, 2,5 ECTS
Ligger på 3. semester

Eksamen i oftalmologi på en-

Eksamen i oftalmologi på engelsk,

gelsk, 2,5 ECTS

2,5 ECTS
Ligger på 3. semester

Eksamen i oto-rhino-

Eksamen i oto-rhino-laryngologi,

laryngologi, 5 ECTS

2,5 ECTS
Ligger på 3. semester

Eksamen i oto-rhino-

Eksamen i oto-rhino-laryngologi på

laryngologi på engelsk, 2,5

engelsk, 2,5 ECTS

ECTS
Eksamen i dermato-venerologi,

Ligger på 3. semester
Eksamen i dermato-venerologi, 2,5
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5 ECTS

ECTS
Ligger på 3. semester

Eksamen i dermato-venerologi

Eksamen i dermato-venerologi på

på engelsk, 2,5 ECTS

engelsk, 2,5 ECTS
Ligger på 3. semester

Kandidatspeciale, 12,5 ECTS

Kandidatspeciale, 10 ECTS
Ligger på 5. semester

6. seme-

Eksamen i almen medicin, 5

ster

ECTS
Eksamen i pædiatri, 5 ECTS

Eksamen i almen medicin, 5 ECTS
Ligger på 6. semester
Eksamen i pædiatri, 5 ECTS
Ligger på 6. semester

Eksamen i gynækologi og ob-

Eksamen i gynækologi og obstetrik,

stetrik, 5 ECTS

5 ECTS
Ligger på 6. semester

Eksamen i akut patient, 7,5
ECTS

Eksamen i akut patient, 7,5 ECTS
Ligger på 6. semester

Udrulning af 2015-kandidatstudieordningen
2015-kandidatstudieordningen forventes at træde i kraft den 1. september
2015 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med
denne termin. Dvs. at 2015-studieordningen finder anvendelse på kandidatuddannelsens 6 semestre fra og med følgende terminer:
1. semester, kandidat: Efterårssemesteret 2015
2. semester, kandidat: Forårssemesteret 2016
3. semester, kandidat: Efterårssemesteret 2016
4. semester, kandidat: Forårssemesteret 2017
5. semester, kandidat: Efterårssemesteret 2017
6. semester, kandidat: Forårssemesteret 2018
Overordnede principper for udfasning af kurser og eksamener og overflytning
-

-

Studerende, der har bestået mere end 1. og 2. semester på 2009kandidatstudieordningen, tilbydes ikke overflytning på 2015kandidatstudieordningen.
Kurser og eksamener fra 3. til og med 6. semester på 2009kandidatstudieordningen udbydes så længe, der er studerende på stu-
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-

-

-

dieordningen. De studerende kan samundervises med studerende på
2015-kandidatstudieordningen og kan gå til de samme eksamener.
Kurser på 1. til og med 2. semester på 2009-kandidatstudieordningen
udbydes 2 gange efter udrulningen af 2015-kandidatstudieordningen
på det pågældende semester.
Eksamener fra 1. semester til 2. semester på 2009kandidatstudieordningen udbydes 4 gange efter udrulning af 2015kandidatstudieordningen på det pågældende semester – 2 gange som
ordinær eksamen og 2 gange som syge/reeksamen.
Hvis en studerende ikke gennemfører undervisning eller eksamen på
2009-studieordningen, mens denne fortsat udbydes, skal der ske
overflytning til 2015-studieordningen.

Oversigt over udbud af kurser og eksamener på 2009-studieordningen
efter udrulning af 2015-studieordningen
Udfasningen af kurser, eksamener og reeksamener på 2009-studieordningen
følger denne plan:
Udfasning af
2009studieordningen

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. semester

E15
Kurser,
eks. og
re-eks

F16
Kurser,
eks. og
re-eks
Kurser,
eks. og
re-eks

E16

Kurser,
eks. og
re-eks
Kurser,
eks. og
re-eks

F17

Kurser,
eks. og
re-eks
Kurser,
eks. og
re-eks

E17

Kurser,
eks. og
re-eks
Kurser,
eks. og
re-eks

F18

E18

Kurser,
eks. og
re-eks
Kurser,
eks. og
re-eks

Kurser,
eks. og
re-eks

Konkret plan for udfasning af kurser og eksamener på 2009studieordningen
1. semester
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Klinisk kursus i intern medicin I samt klinisk kursus i kirurgi I udbydes på
2009-studieordningen. Der udvælges en eller flere kliniske afdelinger til
studerende på 2009-ordningen.
Kursus i patologi: Studerende på 2009-kandidatstudieordningen tilbydes at
følge forelæsninger i patologi under kursus i diagnostiske fag for studerende
på 6. semester af 2012-bachelorstudieordningen. Undervisningen er ikke obligatorisk.
Der skal afholdes selvstændig eksamination for studerende på 2009ordningen. Denne kan reelt afholdes på samme dage som eksamination for
studerende på 2015-ordningen, da eksamen er klinisk og mundtlig, men der
udvælges særlige afdelinger til eksamination af studerende på 2009ordningen.

2. semester
I foråret 2016 skal der oprettes selvstændigt kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og videnskabsteori for studerende på 2009-ordningen.
I efteråret 2016 skal studerende på kursus i arbejdsmedicin, epidemiologi og
videnskabsteori på 2009-ordningen tilmeldes kurset på 2009-ordningen.
Under forudsætning af, at kursus i arbejds- og miljømedicin på 2015ordningen placeres efter kursus i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi, vil studerende på 2009-ordningen kunne samundervises med studerende på 2015-ordningen i arbejdsmedicin. Der skal udbydes undervisning i
epidemiologi og videnskabsteori for studerende på 2009-ordningen.
Studerende på 2009-kandidatstudieordningen tilmeldes undervisning i kursus i kliniske sygdomsenheder på 2009-ordningen, men samundervises med
studerende på kursus i intern medicin og kirurgi på 2015-ordningen.
Eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin udbydes selvstændigt for studerende på 2009-ordningen, da eksamenssættet for studerende på
2009-ordningen også skal indeholde arbejdsmedicin. Eksamen placeres
samtidig med eksamen i intern medicin og kirurgi på 2015-ordningen, og i
praksis vil størstedelen af eksamenssættet kunne genbruges.
3. semester
Studerende på 2009-ordningen tilmeldes klinisk kursus i intern medicin II,
klinisk kursus i kirurgi II og klinisk kursus i anæstesiologi på 2009ordningen, men samundervises med studerende på klinisk kursus i intern
medicin, klinisk kursus i kirurgi og klinisk kursus i anæstesiologi på 2015ordningens 2. semester.

Kursus i medicinsk sociologi udbydes for studerende på 2009-ordningen og
placeres i samme uger som forelæsninger i klinisk farmakologi og terapi.
Studerende på 2009-ordningen tilmeldes kursus i klinisk farmakologi og
forordningslære på 2009-ordningen. Grundstammen af forelæsninger kan
tages sammen med studerende på 2015-ordningen. SAU-timer skemalægges
individuelt for studerende på 2009-ordningen i frirul.
4. semester
Studerende på 2009-ordningen tilmeldes klinisk kursus i psykiatri inklusive
børne- og ungdomspsykiatri, klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi, klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering og kursus i retsmedicin på
2009-ordningen, men samundervises med studerende på 2015-ordningen.
Vedr. eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og
ungdomspsykiatri samt eksamen i klinisk socialmedicin og rehabilitering:
Eksamenerne udbydes for studerende på 2009-ordningen, men afholdes
sammen med de tilsvarende eksamener for studerende på 2015-ordningen.
Vedr. eksamen i retsmedicin: Der udarbejdes formelt 2 eksamenssæt til studerende på henholdsvis 2009-studieordningen og 2015-studieordningen,
men indholdet af de to eksamenssæt er det samme.
5. semester
Studerende på 2009-ordningen tilmeldes klinisk kursus i oftalmologi, klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi og klinisk kursus i dermato-venerologi,
eller de tilsvarende kurser på engelsk, på 2009-ordningen, men samundervises med studerende på de tilsvarende kurser på 2015-ordningens 3. semester.
Studerende på 2009-ordningen har mulighed for at tage de kurser på 2,5
ECTS, der udbydes som valgfag på 2015-kandidatstudieordningen, som
VKO-kurser. Der er desuden fortsat mulighed for, at studerende på 2009kandidatstudieordningen selv arrangerer et klinisk ophold af 4 ugers varighed som VKO.
Eksamenerne i oftalmologi, oto-rhino-laryngologi og dermato-venerologi,
eller de tilsvarende eksamener på engelsk, udbydes for studerende på 2009ordningen, men afholdes sammen med de tilsvarende eksamener for studerende på 2015-ordningen.
6. semester
Studerende på 2009-studieordningen tilmeldes undervisning på 2009ordningen, men samundervises med studerende på 2015-ordningen.
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Alle eksamener udbydes for studerende på 2009-ordningen, men afholdes
sammen med de tilsvarende eksamener for studerende på 2015-ordningen.

Overflytning mellem 2009-kandidatstudiordningen og 2015kandidatstudieordningen
Studienævnet har vedtaget følgende meritbestemmelser ved overflytning fra
2009-kandidatstudieordningen til 2015-kandidatstudieordningen:







Studerende på 2009-kandidatstudieordningen uden beståede ECTS i
sommeren 2015 overflyttes til 2015-kandidatstudieordningen.
Studerende på 2009-ordningen, der i sommeren 2015 har bestået hele 1. semester, kan søge om at blive overflyttet til 2015studieordningen. Der gives merit for kursus og eksamen i grundlæggende klinik (10 ECTS) og enten klinisk kursus i intern medicin (7,5
ECTS) eller klinisk kursus i kirurgi (7,5 ECTS) på 2015kandidatstudieordningen.
Det giver et merittab på 12,5 ECTS.
Studerende på 2009-ordningen, der i sommeren 2015 har bestået hele 2. semester, kan søge om at blive overflyttet til 2015studieordningen. Der gives merit for kursus og eksamen i intern medicin og kirurgi (20 ECTS), arbejds- og miljømedicin (5 ECTS) og
klinisk beslutningslære (2,5 ECTS).
Det giver et merittab på 5 ECTS for studerende, som vælger det internationale perspektiv på 5. semester, fordi klinisk beslutningslære
ikke indgår i deres uddannelse, hvorfor de ikke kan få merit for det.
For dem, der vælger specialist- eller forskerperspektiv, er merittabet
på 2,5 ECTS.
Studerende på 2009-ordningen, der i sommeren 2015 har bestået hele 1. og hele 2. semester, kan søge om at blive overflyttet til 2015studieordningen. Der gives merit for hele 1. semester (30 ECTS) på
2015-studieordningen og for arbejds- og miljømedicin (5 ECTS),
klinisk beslutningslære (2,5 ECTS) samt enten klinisk kursus i intern
medicin (7,5 ECTS) eller klinisk kursus i kirurgi (7,5 ECTS).
Det giver et merittab på enten 15 ECTS, hvis man vælger specialisteller forskerperspektiv på 5. semester, eller 17,5 ECTS, hvis man
vælger det internationale perspektiv på 5. semester. Merittabet er 2,5
ECTS større for dem, der vælger det internationale perspektiv, fordi
klinisk beslutningslære ikke indgår i deres uddannelse, hvorfor de
ikke kan få merit for det.
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Studerende på 2009-studieordningen, der i sommeren 2015 har bestået mere end 1. og 2. semester, kan ikke blive overflyttet til 2015kandidatstudieordningen.

Merit for kurser på 2015-kandidatstudieordningen fra 2009kandidatstudieordningen meddeles efter følgende retningslinjer

Merit for kursus i grundlæggende klinik meddeles, når den studerende på
2009-studieordningen har gennemført
klinisk kursus i intern medicin I eller klinisk kursus i kirurgi I
Kursus i intern medicin og kirurgi er ikke obligatorisk, og der skal derfor
ikke tages stilling til meritering af kurset.
Merit for klinisk kursus i intern medicin meddeles, når den studerende på
2009-studieordningen har gennemført
klinisk kursus i intern medicin I eller II
Merit for klinisk kursus i kirurgi meddeles, når den studerende på 2009studieordningen har gennemført
klinisk kursus i kirurgi I eller II
Merit for klinisk kursus i anæstesiologi meddeles, når den studerende på
2009-studieordningen har gennemført
klinisk kursus i anæstesiologi
Der kan ikke meddeles merit for kursus i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling. Kurset skal tages på 2015-ordningen.
Kursus i klinisk farmakologi og terapi er ikke obligatorisk, og der skal
derfor ikke tages stilling til meritering af kurset.
Der kan ikke meddeles merit for kursus i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi. Kurset skal tages på 2015-ordningen.
Kursus i arbejds- og miljømedicin er ikke obligatorisk, og der skal derfor
ikke tages stilling til meritering af kurset.
Merit for klinisk kursus i oftalmologi eller klinisk kursus i oftalmologi
på engelsk gives, når den studerende på 2009-ordningen har gennemført
klinisk kursus i oftalmologi eller
klinisk kursus i oftalmologi på engelsk
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Merit for klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi eller klinisk kursus i otorhino-laryngologi på engelsk meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi eller
klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Merit for klinisk kursus i dermato-venerologi eller klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
klinisk kursus i dermato-venerologi eller
klinisk kursus i dermato-venerologi på engelsk
Merit for klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har gennemført
klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Merit for klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi meddeles, når den
studerende på 2009-ordningen har gennemført
klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Merit for klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering meddeles, når
den studerende på 2009-ordningen har gennemført
klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering
Kursus i retsmedicin er ikke obligatorisk, og der skal derfor ikke tages stilling til meritering af kurset.
Kursus i klinisk beslutningslære er ikke obligatorisk, og der skal derfor
ikke tages stilling til meritering af kurset.
Der kan ikke meddeles merit for specialefokuseret kursus. Kurset skal tages på 2015-ordningen.
Merit for valgfag meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har gennemført
valgfrie kurser og ophold
Der kan ikke meddeles merit for selvarrangeret ophold ved udenlandsk
universitetshospital. Det selvarrangerede ophold skal tages på 2015studieordningen.
Der kan ikke meddeles merit for kursus i international sundhed for medicinstuderende. Kurset skal tages på 2015-ordningen.

Der kan ikke meddeles merit for kursus i global sundhed for medicinstuderende. Kurset skal tages på 2015-ordningen.
Der kan ikke meddeles merit for internationalt praktikophold i sundhedssektoren. Kurset skal tages på 2015-ordningen.
Der kan ikke meddeles merit for feltkursus i sundhedssystemer. Kurset
skal tages på 2015-ordningen.
Merit for klinisk kursus i pædiatri meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
klinisk kursus i pædiatri
Merit for klinisk kursus i almen medicin meddeles, når den studerende på
2009-ordningen har gennemført
klinisk kursus i almen medicin
Merit for klinisk kursus i gynækologi og obstetrik meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har gennemført
klinisk kursus i gynækologi og obstetrik
Merit for kursus i akut patient meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
kursus i akut patient
Merit for eksamener på 2015-kandidatstudieordningen fra 2009kandidatstudieordningen meddeles efter følgende retningslinjer
Merit for eksamen i grundlæggende klinik meddeles, når den studerende
på 2009-studieordningen har gennemført
eksamen i klinisk introduktion, intern medicin og kirurgi
Merit for eksamen i intern medicin og kirurgi meddeles, når den studerende på 2009-studieordningen har gennemført
eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin
Merit for eksamen i medicin, kirurgi, patologi, anæstesiologi og patientsikkerhed meddeles, når den studerende på 2009-studieordningen har gennemført
eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi
Der kan ikke meddeles merit for eksamen i klinisk farmakologi og terapi.
Eksamenen skal tages på 2015-studieordningen.
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Merit for OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi og diagnostiske
specialer meddeles, når den studerende på 2009-studieordningen har gennemført
OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer
Der kan ikke meddeles merit for eksamen i statistik, epidemiologi og medicinsk sociologi. Eksamenen skal tages på 2015-ordningen.
Merit for eksamen i arbejds- og miljømedicin gives, når den studerende på
2009-ordningen har gennemført
eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin
Merit for eksamen i oftalmologi eller eksamen i oftalmologi på engelsk
gives, når den studerende på 2009-ordningen har gennemført
eksamen i oftalmologi eller
eksamen i oftalmologi på engelsk
Merit for eksamen i oto-rhino-laryngologi eller eksamen i oto-rhinolaryngologi på engelsk meddeles, når den studerende på 2009-ordningen
har gennemført
eksamen i oto-rhino-laryngologi eller
eksamen i oto-rhino-laryngologi på engelsk
Merit for eksamen i dermato-venerologi eller eksamen i dermatovenerologi på engelsk meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har
gennemført
eksamen i dermato-venerologi eller
eksamen i dermato-venerologi på engelsk
Merit for eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri meddeles, når den studerende på 2009-ordningen
har gennemført
eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri
Merit for eksamen i socialmedicin og rehabilitering meddeles, når den
studerende på 2009-ordningen har gennemført
eksamen i socialmedicin og rehabilitering
Merit for eksamen i retsmedicin meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
eksamen i retsmedicin
Merit for eksamen i klinisk beslutningslære meddeles, når den studerende
på 2009-ordningen har gennemført
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eksamen i kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin
Der kan ikke meddeles merit for eksamen i specialefokuseret kursus. Eksamenen skal tages på 2015-ordningen.
Der kan ikke meddeles merit for eksamen i international sundhed for
medicinstuderende. Eksamenen skal tages på 2015-ordningen.
Der kan ikke meddeles merit for eksamen i feltkursus i sundhedssystemer. Eksamenen skal tages på 2015-ordningen.
Merit for eksamen i kandidatspeciale på 10 ECTS meddeles, når den studerende på 2009-ordningen har gennemført
eksamen i kandidatspeciale på 12,5 ECTS
Der kan ikke meddeles merit for kandidatspeciale på 25 ECTS. Kandidatspecialer på 25 ECTS skal tages på 2015-ordningen.
Merit for eksamen i pædiatri meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
eksamen i pædiatri
Merit for eksamen i almen medicin meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
eksamen i almen medicin
Merit for eksamen i gynækologi og obstetrik meddeles, når den studerende
på 2009-ordningen har gennemført
eksamen i gynækologi og obstetrik
Merit for eksamen i akut patient meddeles, når den studerende på 2009ordningen har gennemført
eksamen i akut patient
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