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Studienævnsmøde: 23. februar 2016 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 26. januar 2016 (5 min) 
 

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

4. Til drøftelse: Dispensation til at ønske bestemt rul ved udlandsop-
hold (10 min) 
På universiteter i Tyskland starter semestrene forskudt i forhold til herhjemme. 
Det betyder at studerende, der tager afsted på en af de på 11. semester godkendte 
fagpakker vil komme hjem for sent i forhold til studiestart på 12. semester her-
hjemme. Det vil ofte betyde, at de går glip af obligatoriske elementer i introuger-
ne. Kan disse studerende få lov til at søge dispensation til et bestemt rul, hvor de 
ikke går glip af obligatoriske elementer på 12. semester?  
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Justering af eksamensform på interna-
tionalt semester (5 min) 
  

6. Til orientering: 
”Til studienævnene på Health har fakultetsledelsen nu endeligt godkendt de 
vedhæftede grænseværdier for Healths uddannelser. I den forbindelse takkes 
studienævnene for input i høringsprocessen.” 
 

7. Til orientering: Evalueringsrapporten for MMI-pilot i forbindelse 
med den kommende kvote-2 optagelsesprøve 
http://cesu.au.dk/fileadmin/www.medu.au.dk/centret/MMI_evalueringsrappor
t.pdf 
 

8. Eventuelt 

http://cesu.au.dk/fileadmin/www.medu.au.dk/centret/MMI_evalueringsrapport.pdf
http://cesu.au.dk/fileadmin/www.medu.au.dk/centret/MMI_evalueringsrapport.pdf
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Ad 2: Referat konstituerende møde d. 26. januar 2016 
 Referat ordinært møde d. 26. januar 2016 
 
Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde 
 8 studentersager til behandling 
 
Ad 5: Brev til Studienævnet vedr. int. sem. eksamen 
 Eksamen på internationalt semester 
 
Ad 6: Reviderede grænseværdier og EVU grænseværdier 
 
Ad 7: MMI evalueringsrapport kvote 2 
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