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1. Godkendelse af dagsorden 
 

 
2. Evaluering af nye studieordninger på medicin 

Studienævnet har tidligere besluttet, at de nye studieordninger på hhv. bachelor- 
og kandidatuddannelsen på medicin, skal evalueres. Studienævnet vil gerne i dia-
log med institutterne om, hvordan evaluering af de nye studieordninger kan gen-
nemføres på en meningsfuld måde. Se udfoldelse af punktet i bilag 2.1. 
 
Bilag 2.1. Evaluering af nye studieordninger på medicin 
 

3. Uddannelsesevalueringer F20 
Studienævnet har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannel-
serne, og derfor foretager studienævnet to gange årligt en gennemgang af under-
visningsevalueringerne fra det seneste semester. Som minimum skal studienæv-
net behandle de kurser, der har farven rød i indikator 1 spørgsmålet Jeg vurderer 
det samlede udbytte af undervisningen som og som dermed er vurderet til at give 
et utilfredsstillende samlet udbytte.  
 
Drøftelse 
De studerende i studienævnet forbereder evalueringen af hvert semester på bag-
grund af bilagsmaterialet med henblik på at identificere, om der er problemer/be-
kymringspunkter, og om der bør anbefales konkrete foranstaltninger fremadret-
tet. Vær opmærksom på, at en række af kurserne kørte for sidste gang F20. Se en 
oversigt i bilag 3.6. Nævnet drøfter evalueringerne og eventuelle anbefalinger 
fremadrettet på baggrund af de studerendes oplæg.  
 
Bilag 3.1. Indikatoroverblik BA  
Bilag 3.2. Evalueringsrapporter BA  
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Bilag 3.3. Indikatoroverblik KA  
Bilag 3.4. Evalueringsrapporter KA  
Bilag 3.5. Kommentarer til evalueringsrapporter 
Bilag 3.6. Kurser der kørte sidste gang F20 
 
 

4. Eventuelt 
 
 


	1. Godkendelse af dagsorden
	2. Evaluering af nye studieordninger på medicin Studienævnet har tidligere besluttet, at de nye studieordninger på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen på medicin, skal evalueres. Studienævnet vil gerne i dialog med institutterne om, hvordan evalueri...
	3. Uddannelsesevalueringer F20 Studienævnet har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannelserne, og derfor foretager studienævnet to gange årligt en gennemgang af undervisningsevalueringerne fra det seneste semester. Som minimum ska...
	Drøftelse De studerende i studienævnet forbereder evalueringen af hvert semester på baggrund af bilagsmaterialet med henblik på at identificere, om der er problemer/bekymringspunkter, og om der bør anbefales konkrete foranstaltninger fremadrettet. Væ...
	Bilag 3.1. Indikatoroverblik BA
	4. Eventuelt

