
 
 

 

 

Uddannelsesbetjening og 
Vejledning (UDVEJ) 
Aarhus Universitet 
Vennelyst Boulevard 9 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8716 7414 
Fax: +45 8715 0201 

E-mail:  health.studadm@au.dk 
Web: health.medarbejdere.au.dk 

 

Dagsorden 
 
Karoline Engsig-Karup 
 
Dato: 21. august 2017 
Ref: kek 

 

Side 1/2 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Studienævnsmøde: 29. august 2017 kl. 16.00 – 18.30 
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611. 
 
 
Deltagere: Studienævnet for Medicin 
Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse af referat fra 27. juni 2017 
 

3. Dispensationssager (45 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 5 dispensationssager til behandling 
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen (60 min) 
Drøftelse af Vision og Strategi for Medicinuddannelsen samt beslutning om frem-
tidig proces. 
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Ændring i kursusbeskrivelse, professi-
onsspor 2 (5 min) 
 

6. Til drøftelse og godkendelse: Ny gennemgående lærebog på professi-
onssporet (5 min) 
Den nye lærebog ”Lægens roller – en guide til professionel udvikling for medicin-
studerende og yngre læger” omhandler kerneområderne i lægefaglig professiona-
lisme. Bogen kan bruges som lærebog på alle seks professionsspor, og ønskes til-
føjet professionsspor 1-6 som anbefalet læsning. I vedhæftede oversigt fremgår 
det, hvilke kapitler der anbefales til de enkelte kurser. Desuden angives alternativ 
litteratur/kilder.  
 

7. Til drøftelse og godkendelse: Ny lærebog i Mikrobiologi og Immuno-
logi (5 min) 
 

8. Statusrapport på medicin (20 min) 
I foråret blev der afholdt statusmøde på HE’s respektive uddannelser.  
Her drøftede studieleder, næstformand for studienævnet, institutleder og prode-
kanen for uddannelse status for uddannelserne og udarbejdede i fællesskab en 
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handleplan for det fremadrettede arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af 
uddannelserne på baggrund af bl.a. studieleders beretning. På baggrund af status-
mødet er der udarbejdet en statusrapport for uddannelserne.  
 
Studienævnet bedes orientere sig i rapporten og iværksætte eventuelle udviklings-
initiativer på baggrund af handleplanen.  
 

9. Udpegning af studenterrepræsentant til faglig rådgivningsgruppe – 
kvote 2 (5 min) 
I forbindelse med den forestående evaluering af kvote 2 optagelsen på medicin 
nedsætter styregruppen en faglig rådgivningsgruppe, som skal bistå med evalue-
ring og anbefalinger vedr. det fremtidige forløb. Rådgivningsgruppen består af:  
- Et studentermedlem, udpeget af Studienævnet for Medicin,  
- To VIP-medlemmer med tilknytning til bacheloruddannelsen i medicin: en ud-
peges af Institut for Biomedicin, en udpeges af Institut for Folkesundhed 
- Et VIP-medlem med tilknytning til kandidatuddannelsen i medicin, udpeget af 
Institut for Klinisk Medicin  
- En pædagogisk kvote 2 konsulent udpeget af CESU 
 
Studienævnet bedes udpege en studenterrepræsentant til rådgivningsgruppen. 
 

10. Eventuelt 
 

 
Ad 2: Referat fra SN-mødet d. 27. juni 
 
Ad 3: Oversigt over sager afgjort siden sidste SN-møde d. 27. juni 
 5 sager til behandling 
 
Ad 4: Udfoldelse af pkt. 4, herunder pkt. 4.1 og 4.2 

Vision- og strategisk grundlag for medicinuddannelsen  
Vision og nuværende SO 
Procesdesign revision af uddannelse (Grundlag for revision af uddannelse) 
Udkast til proces for fase 1 
 

Ad 5: Kursusbeskrivelse professionsspor 2 
 

Ad 8: Statusrapport på medicin 
 

Ad 9: Kvote 2 - baggrund for og formål med rådgivningsgruppe 
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