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Studienævnsmøde: 15. december 2015 kl. 16.00 – 18.00 
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611. 
 
 
Deltagere: Studienævnet for Medicin 
Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 17. november 2015 (5 min) 
 

3. Dispensations- og meritsager (30 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 5 dispensationssager til behandling 
 

4. Til godkendelse: Overgangsregler i forbindelse med overgang til ny 
KA studieordning E16 (15 min) 
 

5. Til drøftelse: Evalueringsrapport F15 (30 min) 
Studienævnet bedes drøfte evalueringsrapporten for foråret 2015 samt de tilhø-
rende bemærkninger fra kursusledere/institutledere med henblik på at identifi-
cere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal 
iværksætte tiltag. 
 
Der er sket en fejl i forbindelse med evalueringen af kandidatuddannelsen, hvor 
skemaet til evaluering ikke nåede ud til flere af semestrene på kandidatuddan-
nelsen. Derfor er der desværre ikke noget data at konkludere på for store dele af 
kandidatuddannelsen.  

 
6. Til høring: Fælles grænseværdier på Health (30 min) 

Studienævnene bedes afgive høringssvar i forhold til om de mener, at der er fag-
lige argumenter, der taler for, at de fælles grænseværdier skal placeres anderle-
des. Hvis det er tilfældet skal det i høringssvaret fremgå, hvilke(n) grænsevær-
di(er) der er tale om, hvor studienævnet ønsker grænseværdierne placeret samt 
en fagligt funderet begrundelse herfor.  
Høringssvaret skal sendes til esp@au.dk senest den 15. december. 
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7. Til indstilling: Potentiel kandidat til den Pædagogiske Hæderspris (5 
min) 
Studienævnet bedes om at pege på en potentiel kandidat til den Pædagogiske 
Hæderspris. Herved får de studerende mulighed for at komme med forslag, da 
de er modtagere af pædagogikken. 
Indstillingen skal være fulgt af en begrundelse samt vedhæftes CV. Der kan kun 
indstilles én kandidat pr. studienævn. 
 
Prisen er på 100.000 kr. og gives til en underviser som påskønnelse af en indsats 
for fremragende og banebrydende undervisning. 
Indstillingen bedes sendt til rådgiver Liza Strandgaard lis@au.dk senest torsdag 
den 28. januar 2016 kl. 12. 
 

8. Til orientering: Status på kvote-2-projektet status  
 

9. Til orientering: Status på turnusakkreditering 
Medicinuddannelserne er udtrukket til den lovpligtige turnusakkreditering, og 
får derfor i januar 2016 besøg af et akkrediteringspanel. Panelet skal på bag-
grund af en dokumentationsrapport, som allerede er indsendt, og et møde med 
studerende, undervisere og uddannelsesledelsen, vurdere hvorvidt uddannelser-
ne lever op til nogle fastsatte kriterier. Kriterierne er følgende: 
 

• Behov og relevans – er der et samfundsbehov for uddannelsen, og er den 
tilpasset aftagernes behov  

• Videngrundlaget – om uddannelserne er forskningsbaserede 
• Mål for læringsudbytte – hænger uddannelsernes formål sammen med 

kompetenceprofilen og læringsmålene i de enkelte kurser 
• Uddannelsens tilrettelæggelse og gennemførsel 
• Intern kvalitetssikring og –udvikling 

 
Panelbesøget: 
Panelbesøget er ikke at forstå som en eksamen, men er en drøftelse af uddannel-
sen mellem panelet og de forskellige aktører på uddannelserne – dvs. ledelsen, 
undervisere og studerende. Udgangspunktet for panelets spørgsmål vil være do-
kumentationsrapporten, hvorfor det forventes, at mødedeltagerne har kendskab 
til dokumentationsrapporten. Der er pt. udvalgt repræsentanter for undervisere 
og studerende på de to uddannelser, som akkrediteringspanelet skal mødes med 
og interviewe.  
 

10. Til orientering: Årets opgørelse over optag, bestand og produktion 
(antal færdiguddannede) pr. 1. oktober 2015. 
  

11. Eventuelt 
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Ad 2: Referat fra studienævnsmødet d. 17. november 2015 
 
Ad 3: Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde 
 5 personsager til behandling 
 
Ad 4: Overgangsregler kandidatstudieordning 2016 
 
Ad 5: Evalueringsrapport F15 
 Kommentarer fra undervisere 
 
Ad 6: Angående høring over fælles grænseværdier Health 

Studienævnets tidligere fastsatte grænseværdier overfor fælles HE grænse-
værdier 
Grænseværdier HE ordinære uddannelser til høring 

 
Ad 7: Anmodning om indstilling til Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 

2015 
 Pædagogisk Hæderspris 2006-2015 
 
Ad 8: Orientering om kvote 2-projektet 
 
Ad 10: Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 

2015 
 Studietal pr. 1. oktober 2015 
 Produktion Færdiguddannede 2010 til 2015 
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