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Deltagere: Studienævnet for Medicin 

Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 

 

2. Orientering om kvote 2 pilot-projekt v. Mia Johansen (10 min) 

 

3. Godkendelse af referat fra 16.december 2014 (5 min) 

 

4. Dispensations- og meritsager (20 min) 

Orientering om afgjorte sager 

3 dispensationssager til afgørelse på dette møde 

Ingen meritsager til afgørelse på dette møde 

 

5. Til drøftelse og godkendelse: Justering af studiestartskurset (5 

min) 

 

6. Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse for makroskopisk 

anatomi, 2. semester ny BA 2015 ordning (10 min)  

 

7. Til drøftelse og godkendelse: Justering af studieordningen som 

følge af indførsel af logbøger på professionsspor 1-3 og 6, samt 

godkendelse af principperne for logbøger (15 min) 

 

8. 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 opsumme-

ring 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. 
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9. Indstilling af kandidat til Pædagogisk Hæderspris (10 min) 

Dekanatet på Health beder studienævnene om at pege på potentielle kandi-

dater til den Pædagogiske Hæderspris, så også de studerende får en mulighed 

for at have en stemme, da de jo er de egentlige modtagere af pædagogikken. 

Indstillingen skal være fulgt af en begrundelse samt vedhæftes CV. Der kan 

kun indstilles én pr. studienævn. Prisen er på 100.000 kr. og gives til en un-

derviser, som påskønnelse af en indsats for fremragende og banebrydende 

undervisning. Tilbagemelding senest den 23. januar kl. 12 til Jeppe Norskov 

Stokholm  jns@au.dk. 

 

10. Til godkendelse: ny udgave af bogen: Psykiatri – En lærebog om 

voksenes psykiske sygdomme, 5. udgave. Redaktører: Poul Vide-

bech, Morten Kjølbye, Thorkil Sørensen, Per Vestergaard  

2014 Fadl's Forlag. 

 

11. Eventuelt (5 min) 

 

 

Bilag: 

Ad 2 Notat af 3. december 2014 med orientering om status for Kvote 2-

pilotprojektet 

 

Ad 3 Referat fra d. 16. december 2014 

  

Ad 4 Oversigt over sager afgjort siden sidste møde 

 3 sager til behandling 

 

Ad 5 Kursusbeskrivelse for studiestartskurset 

 

Ad 6 Kursusbeskrivelse for makroskopisk anatomi 

 

Ad 7 Logbøger samt notat af 9. januar 2015 vedr. professionssporene i studie-

ordningen. 

 

Ad 8 Notat af 10. oktober 2014 vedr. kvalitative kommentarer fra Studiemiljø-

undersøgelsen 

 Notat fra Center for undervisning og læring, BSS, Kommentarer Medicin -

Fortroligt (fremsendes kun elektronisk på AU mail) 

 

Ad 9 Indkaldelse af forslag 

 Tidligere modtagere af Pædagogisk Hæderspris 

 

Ad 10 Mail af 12. januar 2015 fra prof. Poul Videbech 

mailto:jns@au.dk

