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Studienævnsmøde: 25. oktober 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 20. september 2016 (5 min)

3.

Dispensationssager (80 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 10 dispensationssager til behandling

4.

Til drøftelse: Evalueringsrapport F16 (30 min)
Studienævnet bedes drøfte evalueringsrapporten for foråret 2016 med henblik på
at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet
skal iværksætte tiltag.

5.

Til drøftelse: Forslag til sammensætning af aftagerpanel på medicin
(10 min) Studieleder præsenterer et revideret forslag til sammensætning af aftagerpanel på medicin. Studienævnet drøfter forslaget, og beslutter om studieleder skal gå videre med processen.

6.

Til drøftelse: Studienævnsseminar 27-28. februar 2017 (10 min)
• Ønsker studienævnet for medicin på AU at traditionen fortsættes? Og i så
fald, bør deltagerkredsen/antallet være hele studienævnet eller blot et udvalg?
• Ideer til temaer/drøftelser? (Ideer kunne fx være: Forskningsår, Implementering af fremdriftsreformen: Samspil ml. maksimale studietider, studieaktivitetskrav og faglige tidsgrænser, Udvikling af medicinuddannelsen, Kvote 2,
Internationalt semester?)

7.

Til orientering: Endelige spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen
Kære studienævn på Health
Mange tak for jeres input i forbindelse med kommenteringen af spørgeskemaet
til studiemiljøundersøgelsen. Udvalget for uddannelse (UFU) har nu vedtaget
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vedhæftede spørgsmål. Undersøgelsen gennemføres fra 24. oktober til 25. november.
8.

Eventuelt

Ad 2:

Referat fra d. 20. september 2016

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
10 sager til behandling

Ad 4:

Samlet undervisningsevaluering F16

Ad 5:

Revideret forslag til sammensætning af aftagerpanel på medicin

Ad 7:

Endelige spørgsmål til studiemiljøundersøgelsen
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