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Studienævnsmøde: 17. februar 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 referater fra 19. januar 2015 (5 min)

3.

Dispensations- og meritsager (60 min)
Orientering om afgjorte sager
Diskussion af dispensation for semesterrækkefølgen i forhold til professions
spor 6, se sag nr. 28 og 29
Diskussion af barsels – og forældreorlov som begrundelse for dispensation
for tilmeldingskravet.
12 dispensationssager til behandling på dette møde
Ingen meritsager til behandling på dette møde

4.

Til drøftelse og godkendelse: svar til Censorformandskabet vedr.
MCQ eksaminer generelt på medicinstudiet (10 min)

5.

Til drøftelse: Opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen (20 min)
Der vedlægges de kvalitative kommentarer fra studiemiljøundersøgelsen fra
studerende på medicin. OBS både det vedhæftede notat med en opsummering fra administrationen HE og selve dokumentet med kommentarer skal
behandles med FORTROLIGHED. Kommentarerne supplerer med et afsæt
for at igen drøfte mulige konkrete initiativer fra studienævnet med hensyn til
1) manglen på læsepladser, gruppearbejdsrum og lokaler til socialt samvær,
2) de forskellige lærings- og informationsplatforme, 3) bedre alignment af
kursernes mål, undervisning og prøver, samt 4) bedre løbende feedback, som
studienævnet har meldt ind til fakultetsledelsen efter mødet i oktober.

6.

Til godkendelse: ny udgave af bogen: Miljø- og arbejdsmedicin, 4.
udgave. Redaktører: Jens Peter Bonde, Kurt Rasmussen og Torben Sigsgaard, 2015 Fadl's Forlag. (5 min)
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7.

Orientering om undervisningens omfang i socialmedicin på familie samfund semestret efter henvendelse fra prof. Claus Vinther
Nielsen (10 min)

8.

Til orientering: Projektbeskrivelse for kvote 2 projektet samt et eksempel på nogle af de spørgsmål, som ansøgerne bliver udsat for i
den MCQ-test, de skal tage som første del af optagelsesprøven (det
skal dog bemærkes, at disse prøvespørgsmål vist er noget nemmere
end den reelle test på SDU).

9.

Eventuelt (5 min)

Bilag:
Ad 2 Referater fra d. 19. januar 2015
Ad 3

Oversigt over sager afgjort siden sidste møde
Notat af 3. februar 2015 angående dispensationsmuligheder i forbindelse
med barsel, fra AU Studier, HE.
Notat fra oktober 2014 om dispensation fra tilmeldingskravet til 30 ECTS pr.
semester, fra Uddannelsesjuridisk Service.
Notat af 6. januar 2015 vedr. håndtering af barsler med implementeringen af
fremdriftsreformen, fra AU Studier, HE.
12 sager til behandling

Ad 4

Brev af 11. december 2014 fra Censorformandskabet for lægeuddannelsen
i Danmark til studienævnene på AAU, SDU, AU og KU.
Udkast til svar fra studienævnet

Ad 5

Notat af 10. oktober 2014 vedr. kvalitative kommentarer fra Studiemiljøundersøgelsen
Notat fra Center for undervisning og læring, BSS, Kommentarer Medicin Fortroligt (fremsendes kun elektronisk på AU mail)
Mail af 7. november 2014 med Tilbagemelding til fakultetsledelsen vedr.
studiemiljøundersøgelsen fra SN for medicin

Ad 6

Mail af 27. januar 2015 fra prof. Torben Sigsgaard.

Ad 7

Uddrag af kursusbeskrivelsen for familie – samfund kurset med angivelse
af undervisningens omfang.

Ad 8

Projektbeskrivelse, Kvote 2 optagelse på medicinstudiet ved AU
MCQ prøvespørgsmål (udsendes kun elektronisk)
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