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Studienævnsmøde: 25. august 2015 kl. 16.00 – 18.00
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611.

Dagsorden

Deltagere: Studienævnet for Medicin
Aarhus Faculty of Health Sciences

1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

Godkendelse af referat fra 16. juni 2015 (5 min)

3.

Dispensations- og meritsager (40 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 7 dispensationssager til behandling

4.

Gæst: Gry Sandholm Jensen, ekstern lektor, CESU (15 min)
Gry Sandholm Jensen arbejder med at udvikle institutbaserede workshops for
undervisere om feedback til studerende. I den forbindelse er hun inviteret som
gæst på studienævnsmødet, hvor hun kort vil præsentere ideen med workshoppen for studienævnet. Desuden ønskes studienævnets input til, hvilke emner og
problematikker omkring feedback, der særligt er relevante for undervisere på
medicin.

5.

Genbehandling: Ønske fra phd-skolen om særlige klinikpladser i
Aarhus (25 min)
Forskeruddannelsen har tidligere fremsendt forslag om, at der reserveres fire
klinikpladser i Aarhus til kandidat ph.d. studerende. Studienævnet forudsatte, at
der med forslaget var tale om fire pladser i alt (og ikke 4 x 6 pladser). I juni 2015
fremsendte Forskeruddannelsen desuden forslag til kriterier for, hvordan pladserne skal tildeles, såfremt forslaget stadig kan godkendes af studienævnet.
Studienævnet efterspurgte på sidste studienævnsmøde tal på, hvor mange klinikpladser der er i Aarhus hvert semester, samt hvor mange af disse der allerede
går til studerende, der falder ind under principperne for fritagelse fra lodtrækning om klinikplaser. Desuden efterspurgtes en evaluering af ordningen med
green card til hhv. studenterstudievejledere og international studenterstudievejleder. Begge dele er vedhæftet, hvorfor punktet er til genbehandling.
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6.

Til drøftelse og godkendelse: Indstilling fra Internationalt semester
vedr. indgåelse af partneraftaler (15 min)
Internationalt kontor samt ledelsen på Internationalt semester har indledt arbejdet med at få etableret gode samarbejdsaftaler med partneruniversiteter. Under processen med udpegning af partneruniversiteter til samarbejdet i forbindelse med Aarhus Universitets Internationale semester på 5. semester på kandidatdelen, er der i den forbindelse brug for en afklaring af, hvor stor overensstemmelse, der forventes at være mellem det semester, som udbydes til de studerende, som er på Aarhus Universitet og dem som søger om udveksling til partneruniversiteterne.

7.

Til drøftelse og godkendelse: Pensum Fysiologi
Vedlagt forslag til anbefalet litteratur

8.

Til orientering: Ændring til valgfag – Introduktion til biomedicinsk
forskningsteknologi: DNA-teknologi og translatorisk medicin

9.

Til orientering: Oversigt over antal KOT-ansøgere

10. Eventuelt

Ad 2:

Referat fra 16. juni
Referat fra 19. maj

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde
7 sager til behandling

Ad 5:

Forslag vedr. tildeling af klinikpladser til kandidat-ph.d.'er
Oversigt over klinikpladser i Aarhus
Fritagelser fra lodtrækning om klinikpladser E15
Evaluering af green card-ordning til studenterstudievejledere

Ad 6:

Indstilling vedr. principbeslutning om indgåelse af partneraftaler

Ad 7:

Forslag til litteratur på Fysiologi

Ad 8:

Kursusbeskrivelse: Introduktion til biomedicinsk forskningsteknologi

Ad 9:

Oversigt over antal KOT-ansøgere

