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Studienævnsmøde: 20. september 2016 kl. 16.00 – 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 23. august 2016 (5 min)

3.

Dispensationssager (90 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 16 dispensationssager til behandling

4.

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

5.

Til orientering: Undervisningsevaluering på medicin
Undervisningsevaluering var på som punkt på mødet i Uddannelsesforum d. 14.
september. Studieleder orienterer herfra om status og processen videre frem.

6.

Til orientering: Nye prøveregler på AU

7.

Til orientering og beslutning: Prodekanen inviterer til uddannelsesdag d. 13. december, temaet er ”Studenteraktiverende undervisning”
Hvert studienævn skal udvælge:
1 oplægsholder til at give et 5-minutters oplæg
2 personer til at lave og på dagen præsentere en poster
Begge dele inden for temaet for dagen: Studenteraktiverende undervisning.

•
•

Navne på oplægsholdere og posterejere samt titler på deres oplæg/poster bedes
sendt til Merethe inden 5. oktober.
Frist for indsendelse af oplæg og poster er 1. december. Fakultetet vil dog gerne
tilbyde at betale for tryk af poster, og i så fald er fristen for fremsendelse af ind-
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hold hertil den 13. november.
8.

Udpegning af nyt VIP-medlem til studienævnet

9.

Eventuelt

Ad 2:

Referat fra SN-mødet d. 23. august 2016

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde
16 studentersager til behandling

Ad 4:

Forslag til sammensætning af aftagerpanel

Ad 5:

Procedre for kursusevaluering godkendt fakultetsledelsen 26. januar 2016
Procesbeskrivelse kursusevaluering udkast 20160907

Ad 6:

Notat vedr. nye AU prøveregler og studieaktivitetskrav
Prøveregler 2016
Tilsynsregler 2016
Regler om brug af computer ved prøver 2016
AU regler studieaktivitetskrav

Ad 7:

Uddannelsesdag Health 2016 program til studieledere
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