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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 24. april 2018 (5 min)  
 

3. Dispensationssager (45 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 4 sager til behandling 
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen (15 min) 
Studieleder orienterer om status på revisionsarbejdet, herunder arbejdet i pro-
jektgrupper samt arbejdsgrupper.  
 

5. Til drøftelse samt aftale om videre proces: Statusmøde på medicin (45 
min) 
Den 6. juni afholdes statusmøde for medicinuddannelsen, hvor studieleder, næst-
formanden for studienævnet og relevante institutledere mødes med prodekanen 
for uddannelse for at drøfte status for uddannelserne mhp. identifikation af op-
mærksomhedspunkter og udarbejdelse af handleplaner for det fremadrettede ar-
bejde med kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne.  
 
Forud for statusmødet udarbejder studieleder en beretning, hvor følgende temaer 
berøres:  
Siden sidst, Gennemgang af uddannelsen i relation til de fem delpolitikker i AUs 
kvalitetspolitik, Evt. uddannelsesnært tema, Refleksion over det fælles tema – 
Visions- og strategiarbejdet – herunder karriereklar, Helhedsperspektiv. 
 
Hhv. undervisere og studerende i studienævnet skal skriftligt kommentere beret-
ningen inden den fremsendes til deltagerne for statusmødet – deadline for kom-
mentarer er inden eller på selve mødet. På baggrund af statusmødet udarbejdes 
en statusrapport for uddannelserne, som forelægges studienævnet på det første 
studienævnsmøde efter sommerferien.  
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Det indstilles, at:  
- Studienævnet drøfter bilagsmaterialet mhp. at komme med input til beretningen 
 
NB: Studienævnet bedes bemærke, at talmateriale, der udleveres til studienævn 
eller i andre AU-regi, alene udleveres som et arbejdsværktøj, hvilket betyder, at 
tallene ikke er renset ift. genkendelighed. Det er centralt, at Studienævnets med-
lemmer er opmærksomme på det, så der ikke videregives materiale uhensigts-
mæssigt. 
 

6. Til orientering: Dimensionering af medicinuddannelsen (10 min) 
Studieleder orienterer kort om den nye dimensionering gældende fra og med 
sommeroptaget 2019. 
 

7. Til orientering: Persondataforordning i HE Studier (10 min) 
 

8. Eventuelt 
 
 
Ad 2: Referat fra d. 24. april 2018 
 
Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde 
 4 sager til behandling 
 
Ad 5: Retningslinje årlig status 
 Medicin_BA_datapakke_samlet 
 Medicin_KA_datapakke_samlet 
 Udkast Studielederberetning Medicin 2018 
 
Ad 6: Notat vedr. dimensionering af medicinuddannelsen 
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