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Studienævnsmøde: 17. maj 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 19. april 2016 (5 min) 
 

3. Dispensations- og meritsager (40 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 3 dispensationssager til behandling 
3.3 Til drøftelse: Principbeslutning – semesterrækkefølge/ 
studieordningsændring. 
 

4. Til drøftelse: Evalueringsrapport E15 (30 min) 
Studienævnet bedes drøfte evalueringsrapporten for efteråret 2015 med henblik 
på at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studie-
nævnet skal iværksætte tiltag. 
 

5. Til drøftelse og godkendelse: Undervisningssprog Mikrobiologi og 
immunologi (5 min) 
Der ansøges om ændring af information i kursuskataloget til Undervisnings-
sprog: Dansk, men engelsk kan forekomme.  
 
Begrundelse: Da vi gerne fremadrettet vil kunne trække på dygtige udenlandske 
forskere, som ønsker at undervise i faget, vil vi gerne have ændret kursusbeskri-
velsen til at undervisningssproget er dansk, men at engelsk kan forekomme. Den 
engelsksprogede undervisning vil begrænse sig til en mindre del af den samlede 
undervisning; fx enkelte forelæsninger, enkelte holdtimer mv. 
 

6. Til godkendelse: Kursusbeskrivelse valgfag BA: Gen- og stamcelleetik 
(5 min) 
 

7. Drøftelse af bacheloruddannelsens struktur (15 min) 
Studienævnet opfordres til en åben drøftelse af, hvorvidt der skal igangsættes et 
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arbejde med henblik på at se på bacheloruddannelsens struktur og sammensæt-
ning. 
 

8. Orientering fra Studieleder om Statusmøde med prodekanen (10 
min) 
Medicin har den 11. maj haft det årlige statusmøde med prodekanen. Studieleder 
giver en kort tilbagemelding fra mødet. 
 

9. Til orientering: Svar fra kursusledelsen 4. sem. KA på henvendelse 
fra Studienævnet 
 

10. Datoer for møder i efteråret: Alle dage tirsdage kl. 16-18 
23. august 
20. september 
25. oktober 
22. november 
20. december 
 

11. Eventuelt 
 

 
Ad 2: Referat fra d. 19. april 2016 
 
Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde 
 3 studentersager til behandling 
 Notat vedr. principbeslutning 
 
Ad 4: Evalueringsrapport medicin E15 
 Evaluering Inflammation 
 Evaluering Abdomen 
 Evaluering Hjerte-lunge-kar 
 Evaluering Hoved-neuro og Psyk 
 Evaluering Familie-samfund 

Evaluering Akut-kronisk 
 
Ad 6: Kursusbeskrivelse Gen- og stamcelleetik 
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