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1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Godkendelse af referat fra 5. februar 2019 

 
3. Dispensationssager (60 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 4 sager til behandling 

 
4. Tema: Revision (45 min) 
4.1 Kort præsentation af revisionsprocessen samt baggrunden herfor. 
4.2 Godkendelse af revideret udrulningsmodel for overgangsordning og 2020-ord-

ning.  
4.3 Merit i forbindelse med overflytning af forsinkede BA-studerende mellem 2015- 

og 2020-studieordning. 
 

5. Til drøftelse: Kursusevalueringer E18 (60 min) 
Studienævnet bedes drøfte kursusevalueringerne af efterårets kurser, med hen-
blik på at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studie-
nævnet skal iværksætte tiltag.  
BEMÆRK at rapporterne er til internt brug og IKKE må offentliggøres, da de kan 
indeholde personfølsomme data. 
 

6. Til godkendelse: Valgfag KA - Den 8. lægerolle (15 min) 
Kurset er en videreudvikling af valgfaget Creative Specialist, der ikke udbydes 
længere. 
 

7. Til orientering: Årsberetning for Censorformandskabet 2017-18 
Der er et generelt afsnit med fælles temaer, bl.a. CensorIT og DE, og herefter et 
afsnit for hvert universitet fra de respektive censornæstformænd.  
For AUs vedkommende (og generelt) nævnes bl.a., at man finder, at der altid bør 
være mundtlig forsvar/eksamen efter BA-opgave og KA-speciale. 
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Dagsorden 
 
Karoline Engsig-Karup 
 
Dato: 11. marts 2019 
Ref: kek 

 

Side 2/2 

8. Til orientering: Invitation til studienævnsseminar 1. april v/Udvalg for 
Uddannelse 
 

9. Evt.  
 
Ad 2: Referat fra studienævnsmødet d. 5. februar 2019 
 
Ad 3: Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 4 studentersager til behandling 
 
Ad 4: 4.2 Overgangsordning revideret 
 4.3 Meritskema m.m. 
 
Ad 5: Evalueringsrapport E18 Medicin BA 
 Evalueringsrapport E18 Medicin KA 
 Kursusevalueringsoverblik E18 
 
Ad 6: Kursusbeskrivelse valgfag KA - Den 8. lægerolle 
 Kursusbeskrivelse UK valgfag KA - The 8. role of the medical doctor 
 Pensumliste_den 8. Lægerolle 
 
Ad 7: Årsberetning for Censorformandskabet 2017-18 
 
Ad 8: Invitation til studienævnsseminar 
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