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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt med tilføjelse af en dispensationssag  
 
2. Oplæg ved FADL: FADL medlemsundersøgelsen 

Studienævnet har tidligere godkendt, at FADL gennemførte deres medlemsunder-
søgelse blandt de medicinstuderende i Aarhus, og resultatet fra den landsdæk-
kende undersøgelse har været uddelt til studienævnets medlemmer til oriente-
ring. FADL har efterfølgende trukket data ud for de enkelte medicinuddannelser. 
På mødet gennemgik repræsentanter fra FADL de specifikke data fra medicinstu-
derende i Aarhus. FADL’s undersøgelse bekræftede overordnet set data fra Stu-
diemiljøundersøgelsen på AU. Efterfølgende var der diskussion og spørgsmål. 
Bl.a. blev mentorordningen, såvel som studiekompetencedagen og oprettelsen af 
en ny helpline diskuteret. 
 

3. Godkendelse af referat fra 28. november 2017 
Referatet blev godkendt  

3.1 Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde d. 12. december 2017 
Referatet blev godkendt 
 

4. Dispensationssager 
4.1 Orientering om afgjorte sager 
4.2 2 dispensationssager til behandling 
 
Sag 1: Dispensation til klinikplads i Aarhus eller udstationering grundet usædvan-
lige forhold der vanskeliggør lang transporttid. 
Sag 2: Afslag på klinikplads i Aarhus. Forældres alvorlige sygdom kan ikke be-
grunde fritagelse fra lodtrækning. 
 

5. Tema: Revision af medicinuddannelsen 
Projektbeskrivelsen blev godkendt med enkelte kommentarer og rettelser. Studie-
nævnet gav udtryk for en vis bekymring for, at den tidsplan man skulle arbejde 
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under var for stram. 
 

6. Til genbehandling og godkendelse: Summer school som valgfag på KA 
i medicin: Cognitive Neuroscience 
Kurset blev godkendt med få rettelser.  
 

7. Eventuelt 
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