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Studienævnsmøde: 28. november 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 (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 24. oktober 2017 (5 min) 
2.1 Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde d. 21. november 2017. 

 
3. Dispensationssager (45 min) 

3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 4 dispensationssag til behandling 
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen (60 min) 
Bilag eftersendes eller udleveres på mødet 
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Summer school som valgfag på KA i me-
dicin: Cognitive Neuroscience (10 min) 
Studienævnet bedes drøfte kursusbeskrivelsen og forholde sig til, hvorvidt kurset 
kan godkendes som et valgfag til medicinstuderende på kandidatuddannelsen. 
 

6. Til orientering: Studieleder orienterer om væsentlige punkter i hhv. 
studieledertal og årgangsstatistik  (15 min)  
 

7. Til orientering: Konklusion på spørgsmålet om flytning af farmakolo-
gitesten på 6. semester KA 
Studerende i studienævnet har fremsat et ønske om, at farmakologieksamen på 
12. semester flyttes til tidligere på semestret. En arbejdsgruppe har kigget nær-
mere på mulighederne for dette, og konklusionen fremgår af vedlagte email. 
 

8. Til orientering: Invitation og program for Uddannelsesdagen d. 13. de-
cember 
Husk tilmelding senest d. 4. december via link i invitation. 
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9. Til beslutning: Datoer for studienævnsmøder i foråret 2018 (5 min) 
Tirsdag d. 30. januar kl. 16-18.30 
Tirsdag d. 27. februar kl. 16-18.30 
Tirsdag d. 20. marts kl. 16-18.30 
Tirsdag d. 24. april kl. 16-18.30 
Tirsdag d. 29. maj kl. 16-18.30 
Tirsdag d. 26. juni kl. 16-18.30 
 
 

10. Eventuelt 
 
 
Ad 2: Referat fra d. 24. oktober 
 
Ad 3: Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 4 sager til behandling 
 
Ad 5: Kursusbeskrivelse Summer School – Cognitive Neuroscience 
 
Ad 7: Mail fra Louise Binow Kjær vedr. opsamling på farma-prøven 
 
Ad 8: Invitation til Uddannelsesdagen d. 13. december 
 Program for Uddannelsesdagen d. 13. december 
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