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Dagsorden 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

2. Sager   

2.1 Sager til behandling 

Ingen sager  

 

2.2 Behandlede sager siden sidste møde i studienævnet. 

 Spørgsmål til de enkelte afgørelser kan stilles på mødet i studienævnet. 

Bilag 1 – Sagsoverblik -sager siden sidst - eftersendes 

   

3.  Gensidig orientering 

a. Nyt fra studielederen – aftagerpanel på marts-møde 

b. Nyt fra studienævnets medlemmer 

c. Nyt fra studievejledningen 

d. Nyt fra Studieadministrationen  

 

4. Anonyme eksamener 

Hvis en eksamen er anonym, skal det fremgå af studieordningen. At en eksamen 

er anonym betyder, at de studerende afleverer deres besvarelser under et eksa-

mensnummer og ikke under studienummer.  

På FSV fremgår det af det vedhæftede dokument, hvilke eksamener anonyme. 

Eksamenerne har imidlertid ikke i praksis været udbudt som anonyme, da man 

anvender studienummer. Og det fremgår udelukkende af systemordningen og 

således ikke i dokumentordningen (den der er tilgængelig for studerende og un-

dervisere på nettet), at prøverne er anonyme. 

 



 

 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

HEALTH 

 

Studienævnet bedes drøfte hvorvidt de, i bilaget, nævnte eksamener bør hånd-

hæves som værende anonyme. Studienævnet bør være særligt opmærksom på at 

en stor del af de nævnte eksamener har (ekstern) censur.   

 

Bilag 2: Anonyme eksamener på FSV-BA 

 

5. Institutvalg 2017 

Der skal afholdes valg til institutfora i foråret 2017. Fakultetssekretariatet har 

udarbejdet en tidsplan for valgprocessen med afholdelse af selve valget d. 18-19 

maj.  Der kommer mere information senere. 

I efteråret 2017 er studerende på valg til bestyrelsen, studienævn, akademisk råd 

og Ph.d. udvalg. VIP er på valg til studienævn og Ph.d.-udvalg. 

Bilag 3: institutvalgF2017 

 

6. Oversigt over nye regler som følge af Fremdrift II 

Vedlagte skema , samt notat giver en oversigt over relevante emner og paragraf-

fer med ændringer i de nye (2016) bekendtgørelser vedr. Fremdrift II.  

Oversigten var på Health Uddannelsesforum i december, og går nu ligeledes til 

studienævnene. 

Bilag:  

Bilag 4: Angående nye bekendtgørelser som følge af Fremdrift II - skema over-

sigt 

Bilag 5: Vedr. oversigt over nye regler - Fremdrift II 

 

7. Eventuelt 

 


