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Studienævnsmøde: 22. november 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 25. oktober 2016 (5 min)

Dato: 14. november 2016
Ref: kek

3.

Dispensationssager (30 min)
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3.1 Principiel drøftelse og beslutning: Studieaktivitetskrav og dispensationer
Formålet med nærværende oplæg er at etablere en fælles vejledende retningslinje på HE ift. studerende som direkte eller indirekte – via andre dispensationsforhold – får brug for dispensation fra studieaktivitetskravet. Den vejledende retningslinje har som formål at understøtte ligebehandling af de studerende på HEs
uddannelser. Forslaget til retningslinjen er blevet behandlet og godkendt i HE
uddannelsesforum og bringes nu til godkendelse i studienævnet.
3.2 Orientering om afgjorte sager
3.3 5 dispensationssager til behandling
4.

Til drøftelse og beslutning: Fertilitetsbehandling vs. behandlingskrævende sygdom.
Studienævnet drøfter og beslutter om fertilitetsbehandling kan sidestilles med
behandlingskrævende sygdom, og dermed kan udløse en klinikplads i Aarhus eller i pendlerafstand.

5.

Til drøftelse: AAUs revision af bacheloruddannelsen i medicin
Aalborg Universitet har revideret studieordningen for bacheloruddannelsen i
medicin med påtænkt ikrafttræden 1. september 2017. Studienævnet drøfter om
det giver anledning til koordinering. Frist for kommentarer vedr. behov for koordinering er d. 28. november.
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6.

Til drøftelse og godkendelse: Præcisering af generelle bestemmelser i
studieordningerne
Det foreslås at tilføje sætningen:
Studiet er bygget op med en faglig progression semester for semester. Alle kurser forudsætter den faglige viden, der kan erhverves på de foregående semestre.

7.

Til godkendelse: Pensum Hoved-Neuro F17
Kurset har redigeret sygdomslisten, der derfor er fremsendt med henblik på godkendelse og ikrafttræden fra og med F17.

8.

Til godkendelse: Engelsk som undervisningssprog i epidemiologi og
biostatistik
Faget ønsker mulighed for at afholde dele af undervisningen på engelsk. Der kan
være tale om, at nogle af holdene vil modtage deres holdundervisning i epidemiologi på engelsk. Faget anvender fortsat den danske lærebog i epidemiologi,
som er godkendt af studienævnet. Lærebogen i biostatistik er på engelsk, og artiklerne som de studerende skal læse til holdtimerne er også på engelsk. Forelæsningerne i både epidemiologi og biostatistik vil indtil videre blive afholdt på
dansk.

9.

Til orientering: Reeksamen på Gynecology-Obstetrics and Paediatrics
Det er i studieordningen blevet præciseret, at reeksamen i gynaecology-obstetrics
and pediatrics er en mundtlig eksamen.

10. Til orientering: Optag, bestand og produktion
11. Til orientering: Udfasning af forskningsår på KU
12. Mødedatoer foråret 2017:
Tirsdag d. 24. januar
Tirsdag d. 21. februar
Tirsdag d. 21 marts
Tirsdag d. 25. april
Tirsdag d. 23. maj
Tirsdag d. 27. juni
13. Eventuelt
Ad 2:

Referat fra d. 25. oktober 2016

Ad 3:

Håndtering af studieaktivitetskravet i forbindelse med dispensationssager
Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
5 studentersager til behandling
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Ad 4:

Fertilitetsbehandling som sygdom

Ad 5:

Medicin AAU bachelor september 2017

Ad 7:

Pensum Hoved-Neuro

Ad 10: Notat vedr. optag 1. oktober 2016
Optag BA og KA 1. oktober 2016
Notat vedr. Bestand og Produktion 2010-16
Bestand 2010-2016
Produktion Færdiguddannede 2010-2016
Ad 11: ka_uddannelsens-forloeb_forskning KU
ka_uddannelsens-forloeb_valgfrihed KU

