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Studienævnsmøde: 19. april 2016 kl. 16.00 – 18.00
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611.

Dagsorden

Deltagere: Studienævnet for Medicin
Aarhus Faculty of Health Sciences

1.

Gæst: Lars Iversen fra Dermatologi er gæst på studienævnsmødet
Lars Iversen orienterer om dermatologis forventninger til afholdelsen af eksamen, hvor mange studerende faget forventer at kunne eksaminere, samt svarer
på spørgsmål fra studienævnet inden studienævnet efterfølgende drøfter forslaget fremsendt af kursusledelsen med henblik på godkendelse under pkt. 5.

2.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

3.

Godkendelse af referat fra 15. marts 2016 (5 min)

4.

Dispensations- og meritsager (60 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 8 dispensationssager til behandling

5.

Til drøftelse og godkendelse: Kursusbeskrivelse Akut-kronisk (15
min)
Kursusledelsen har fremsendt revideret kursusbeskrivelse i forbindelse med at
dermatologi fra foråret 2017 flyttes til 6. semester KA. Såvel læringsmål som eksamen er tilpasset til at dække dermatologi fremover.
Såfremt kursusbeskrivelsen kan godkendes, bedes studienævnet forholde sig til,
hvor mange % af de studerende hvert enkelt speciale skal eksaminere ved eksamen.

6.

Til drøftelse og godkendelse: Pensum - sygdomsliste Akut-kronisk (5
min)
I forbindelse med flytningen af dermatologi fra 5. til 6. semester KA er sygdomslisten blevet revideret.

7.

Til orientering og drøftelse: Studieleder orienterer om datapakken
forud for statusmødet på medicin (15 min)
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Det årlige statusmøde på medicin afholdes d. 11. maj. På mødet deltager prodekanen, institutlederne og studielederen samt repræsentanter fra administrationen og fra CESU. Studieleder skal på mødet give en kort status for uddannelsen,
og skal inden mødet fremsende en kort skriftlig beretning.
Studienævnet har på studienævnsmødet mulighed for at komme med kommentarer/bemærkninger til datapakken, der herefter kan medtages i beretningen fra
studieleder.
NB: Studienævnet bedes bemærke, at talmateriale, der udleveres til studienævn
eller i andre AU-regi, alene udleveres som et arbejdsværktøj, hvilket betyder, at
tallene ikke er renset ift. genkendelighed. F.eks. vil der være materiale, hvor der
oplyses om kurser med karakterfordelinger, der indeholder mindre end 10 bedømmelser. Det er centralt, at Studienævnets medlemmer er opmærksomme på
det, så der ikke videregives materiale uhensigtsmæssigt.
8.

Til godkendelse: Undervisningssprog hhv. Fysiologi og Mikroskopisk
Anatomi (5 min)
Kursernes begrundelse for at ønske også at kunne undervise få hold på engelsk:
Fysiologi: Da vi gerne fremadrette vil kunne trække på dygtige udenlandske
forskere, som ønsker at undervise i fysiologi, vil vi gerne have ændret kursusbeskrivelsen til at undervisningssproget er dansk, men engelsk kan forekomme.
Da en engelsksproget underviser vil indgå i et undervisningsteam der varetager holdundervisningen af to hold studerende forventes omfanget af den engelsksprogede undervisning at begrænse sig til en mindre del af holdundervisning for to hold studerende.
Mikroskopisk anatomi: Det drejer sig om ca. 10% af undervisningen for 1 dobbelthold ud af i alt 4 dobbelthold. Begrundelsen er, at faget har en intern lærer
– professor Rob Fenton – som underviser på engelsk. De studerende kan spørge
ham på dansk, men han svarer på engelsk.

9.

Til orientering: Kommenteringssvar fra studienævnets formand og
næstformand i forbindelse med AUs scenarie for nu fremdriftsreform
Kommenteringsfristen var meget kort og løb fra d. 18. marts til d. 5. april inkl.
påskeugen, hvorfor der ikke var tid til at afholde et studienævnsmøde. Formanden og næstformanden påtog sig derfor at kommentere forslaget på vegne af studienævnet.

10. Til orientering: Valgfaget Creative Specialist er endeligt godkendt
Faget har fremsendt revideret kursusbeskrivelse, hvorefter studieleder har god-
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kendt beskrivelsen som aftalt på sidste studienævnsmøde.
11. Eventuelt

Ad 3.

Referat fra d. 15. marts 2016

Ad 4.

Oversigt over sager afgjort siden sidste SN-møde
8 sager til behandling

Ad 5.

Kursusbeskrivelse akut-kronisk

Ad 6.

Pensum/sygdomsliste akut-kronisk

Ad 7.

Datapakke medicin BA
Datapakke medicin KA
Retningslinje årligt statusmøde
Medicin Dagsorden statusmøde 2016
Skabelon beretning

Ad 9.

Bemærkninger til AU studiefremdriftsforslag

Ad 10. Kursusbeskrivelse Creative Specialist
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