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Studienævnsmøde: 26. januar 2016 kl. 16.30 – 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 referat fra 15. december 2015 (5 min)

3.

Dispensations- og meritsager (30 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 2 dispensationssager til behandling

4.

Til drøftelse og evt. godkendelse: Klinikfordeling af internationale
studerende på internationalt semester fra og med E16 (20 min)
Kursusledelsen på det kommende internationale semester har fremsendt forslag
om en særlig klinikfordeling af de indkommende internationale studerende i en
forsøgsperiode på 3 semestre.

5.

Til orientering: Studieledertal (20 min)
Studieleder orienterer om studieledertal og årgangsstatistik for E15.

6.

Til godkendelse: Ændring i pensum på 3. semester biokemi (5 min)
Som følge af at fysiologi har indført nye bøger fra F2016 foreslår faget biokemi,
at pensum i endokrinologi ændres fra Berne & Levy til Boron og Boulpaep, som
netop også anvendes i fysiologi. Det vurderes at ville være en fordel for både undervisere og studerende, som kan anvende den samme bog over flere semestre.

7.

Til godkendelse: Kursusbeskrivelse familie-samfund Internationalt
semester
Kursusledelsen har fremsendt en revideret kursusbeskrivelse til godkendelse,
hvor et læringsmål indeholdende en formulering om, at materiale ikke oversættes til engelsk udgår.

8.

Til indstilling: Potentiel kandidat til den Pædagogiske Hæderspris (5
min)
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Punkt videreført fra studienævnsmødet i december 2015:
Studienævnet er blevet bedt om at pege på en potentiel kandidat til den Pædagogiske Hæderspris. Prisen er på 100.000 kr. og gives til en underviser som påskønnelse af en indsats for fremragende og banebrydende undervisning.
Indstillingen skal være fulgt af en begrundelse samt vedhæftes CV. Der kan kun
indstilles én kandidat pr. studienævn. Indstillingen bedes sendt til rådgiver Liza
Strandgaard lis@au.dk senest torsdag den 28. januar 2016 kl. 12.
Studienævnet beslutter en kandidat på studienævnsmødet d. 26. januar 2016.
9.

Til orientering: AU har nu adgang til undervisnings- og evalueringsværktøjet Mentimeter
CESU har købt adgang til undervisnings- og evalueringsværktøjet Mentimeter.
Værktøjet skulle efter sigende være et godt redskab til at teste de studerendes viden før og efter en forelæsning, ligesom værktøjet et godt til at evaluere egne
formidlingsevner.

For nærmere information:
http://cesu.au.dk/udvikling/mentimeter/mentimeter/
For adgang:
http://cesu.au.dk/fileadmin/www.medu.au.dk/centret/Mentimeter_guide.pdf
10. Eventuelt

Ad 2:

Referat fra d. 15. december 2015

Ad 3:

Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde
2 studentersager til behandling

Ad 4:

Henvendelse til studienævnet vedr. klinikfordeling int. semester.
Forslag til klinikfordeling int. semester

Ad 6:

Pensum biokemi F2016

Ad 7:

Kursusbeskrivelse Familie-samfund
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