AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Studienævnsmøde: 20. december 2016 kl. 16.00 – 18.30
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 22. november 2016 (5 min)

3.

Dispensationssager (30 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 4 dispensationssager til behandling

4.

Til drøftelse og godkendelse: Udmøntning af besparelser på færdighedstræningen (20 min)
Kursuslederne på medicinuddannelsen har vedtaget en række besparelser på
færdighedstræningen. Besparelserne fremgår nedenfor og ønske effektueret allerede fra foråret 2017.
2. sem. BA: Venflon undervisning på bachelor 2. semester, udgår
2. sem. KA: Færdighedstesten afholdes ikke fra F2017
3. sem. KA: Ultralyd reduceres fra 16 til 12 hold pr. år
4. sem. KA: Neurologisk F-træning afholdes uden Lumbalpunktur

5.

Til godkendelse: Revideret kursusbeskrivelse Hoved-Neuro som følge
af ændringer jf. punkt 4
Ændringerne træder i kraft fra og med F17.

6.

Til drøftelse: Indstilling af kandidater til Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 2017
Hermed anmodning om indstilling af kandidater til Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 2017.
I forbindelse med afholdelsen af Aarhus Universitets årsfest fredag den 15. september 2017 påregner Aarhus Universitets Jubilæumsfond at uddele en pris på
100.000 kr. som påskønnelse af indsats for fremragende og banebrydende undervisning på Aarhus Universitet (Pædagogisk Hæderspris).

Uddannelseskvalitet og
studienævnsbetjening (SNUK),
HE
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8716 7414
Fax: +45 8612 8316
E-mail: health@au.dk
health.medarbejdere.au.dk/orga
nisation/

Dato: 12. december 2016
Ref: kek
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Studienævnene bedes finde en kvalificeret kandidat i miljøerne og sende forslag
til fakultetets indstilling. Fakultetet skal indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat.
Indstilling fra nævnet bedes sendt til Merethe Haugaard (mh@au.dk) senest
torsdag den 19. januar 2017.
Bemærk at indstillingen maks. må fylde 5 sider alt inkl. (dvs. indstilling, CV,
publikationsliste mv.)
7.

Til drøftelse: Indstilling af kandidater til Dronningens rejselegat
Hermed anmodning om indstilling af kandidater til Dronningens Rejselegat
2017.
I forbindelse med Aarhus Universitets årsfest fredag den 15. september 2017 udnævnes fire modtagere af et rejselegat på 25.000 kr. fra ”Dronning Margrethe
den II’s rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet”.
Jeres indstilling bedes fremsendt til Merethe Haugaard (mh@au.dk) senest torsdag den 19. januar 2017.
Institutleder/institutsekretariatsleder er også blevet bedt om at indstille kandidater. Forud for indsendelse må I derfor gerne koordinere jeres indstilling indenfor instituttet.
Bemærk at indstillingen må maks. fylde 5 sider alt inkl. (dvs. indstilling, CV,
publikationsliste mv.)

8.

Til orientering: Ny regional instruks om studerendes brug af patientdata er nu tilgængelig i E-dok
Koncern HR, Sundhedsuddannelser har lavet en instruks om studerendes brug
af patientdata i studierelaterede opgaver. Målgruppen er kliniske ledere, ansvarshavende sundhedspersoner og andre sundhedspersoner, der er i kontakt
med elever og studerende, der ønsker at indsamle og håndtere patientdata til
løsning af studierelaterede opgaver. Instruksen skal følges, når studerende som
led i uddannelse skal løse opgaver, hvori der indgår empirisk datamateriale.
Instruksen findes her: http://edok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://edok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XECD18DF11DD0
8B4BC125804A0040D4AA&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=110
0&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
Der er 3 bilag:
- Ansøgning til klinisk uddannelsessted
- Information til informanten
- Samtykkeerklæring
Bilagene skal udfyldes hver gang og samtykkeerklæringen skal opbevares i EPJ.
Instruksen har været i høring ved alle hospitalsenheder i Region Midtjylland og
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er tilrettet herefter.
9.

Til orientering: De reviderede logbøger er blevet endeligt godkendt i
studienævnet via email

10. Eventuelt

Ad 2:

Referat fra studienævnsmødet d. 22. november 2016

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
5 studentersager til behandling

Ad 4:

Notat til studienævn vedr. besparelser på færdighedstræningen

Ad 5:

Kursusbeskrivelse Hoved-neuro

Ad 6:

Anmodning om indstilling til Pædagogisk Hæderspris 2017
Pædagogisk Hæderspris 2006-2016
Retningslinjer for udarbejdelse af indstilling til priser
(bilag gælder også for punkt 7)

Ad 7:

Anmodning om indstillinger til Dronningens Rejselegat 2017
Dronningens rejselegat 2010-2016
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