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Studienævnsmøde: 21. februar 2017 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 24. januar 2017 (5 min)

3.

Dispensationssager (45 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 8 dispensationssager til behandling

4.

Til drøftelse og godkendelse: Uddelegering af beslutningskompetence
i dispensationssager (20 min)
Der er i studienævnet på medicin på mange områder allerede en praksis for,
hvordan der træffes afgørelser i forskellige typer sager. Ved nogle sagstyper er
det studienævnsformanden, der træffer afgørelse og i sager med præcedens træffes der administrativt afgørelse. Afgørelseskompetencen er dog på flere områder
ikke formelt uddelegeret fra studienævnet til studienævnsformand/administrationen, hvorfor der i vedlagte bilag indstilles til, at studienævnet uddelegerer kompetencen inden for de nævnte områder.

5.

Orientering om årgangsstatistik v/studienævnsformand (15 min)

6.

Til drøftelse og evt. beslutning: Studiestartsprøve (20 min)
Eksamensbekendtgørelsen §16 åbner mulighed for at indføre studiestartsprøver
på bacheloruddannelser. HE traf i forbindelse med implementering af Fremdrift
I beslutning om, at der ikke bruges studiestartsprøver på fakultetets uddannelser.
På de 3 andre hovedområder har man indført prøven i forskellige modeller og
har nu de første erfaringer. På årets statusmøder har match in været et fokusområde på flere uddannelser, og på bagrund heraf orienteres studienævnet om rammer og erfaringer med studiestartsprøver.
Studienævnet bedes tage stilling, hvorvidt medicinuddannelsen på AU vil kunne
drage nytte af en eventuel studiestartsprøve, og i givet fald hvordan modellen
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herfor kunne se ud.
7.

Til drøftelse og godkendelse: Nyt valgfag i ledelse på KA i medicin (10
min)
Region Midt og AU ønsker at udbyde et valgfrit kursus på medicinstudiets 9. Semester fra efteråret 17. Kurset sigter mod at gøre ledelse nærværende og aktuelt
for de medicinstuderende, således at ledelse opleves som et attraktivt karrierevalg.

8.

Til drøftelse og godkendelse: Forslag til ekstra medlem af aftagerpanel (5 min)

9.

Til drøftelse: Indstilling af nyt VIP medlem til Studienævnet (5 min)

10. Til drøftelse og beslutning: Task force samt valg af deltager (5 min)
I forbindelse med strategi og visionsprocessen for medicin skal der nedsættes en
task force. Task forcen har til opgave at bidrage til og kvalificere formulering af
vision og strategi for medicinuddannelsen. Det forventes, at task forcen skal mødes 2-3 gange i løbet af maj-juni.
Det er et ønske, at studienævnsnæstformanden deltager i taksforcen, og at studienævnet udpeget endnu en studerende til deltagelse i dette arbejde.
Øvrige deltagere i task forcen er institutterne, repræsentant fra aftagerpanel og
CESU.
11. Til drøftelse: Oprettelse af brugerpanel (5 min)
Afdelingen Uddannelsesbetjening og Vejledning ønsker at etablere et fast brugerpanel til inddragelse af de studerendes synspunkter, ønsker og input i forhold
til, hvordan de opfatter administrationens kommunikation og hvilke steder de
ser evt. mangler/forbedringspotentialer. Dette giver administrationen mulighed
for at tilrettelægge informationer via de forskellige kommunikationskanaler, så
informationerne i højere grad modtages af de studerende.
12. Til drøftelse og evt. indstilling: FADLs studieundersøgelse (10 min)
FADL ønsker at udsende deres nationale studieundersøgelse til alle medicinstuderende på AU. UFU har dog besluttet, at AU som hovedregel ikke deltager i sådanne undersøgelser, medmindre fakultet mener, at undersøgelsen kan levere et
unikt bidrag til universitetets kvalitetsarbejde og er i overensstemmelse med universitets strategiske prioriteringer.
Studienævnet bedes i denne forbindelse forholde sig til undersøgelsesmætningen, altså om vi kan bære flere undersøgelser, før det går ud over svarprocenten i
de undersøgelser vi som institution gennemfører selv. Studienævnet har i så fald
mulighed for at rådgive prodekanen i forhold til, om undersøgelsen vi bidrage til
kvalitetssikringsarbejdet, og om de derfor ønsker, at hun bærer forespørgslen videre til UFU.
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Dette vil skulle ledsages af en specifik begrundelse for at fravige retningslinjerne
om, at AU som hovedregel ikke deltager i denne type undersøgelser.
13. Eventuelt

Ad 2:

Referat fra konstituerende møde d. 24. januar
Referat fra studienævnsmøde d. 24. januar

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
8 sager til behandling

Ad 4:

Notat delegation beslutningskompetence

Ad 5:

Årgangsstatistik efterår 2016

Ad 6:

Drøftelse af etablering af Studiestartsprøver på Health
Notat_Studiestartsprøve på bacheloruddannelsen
Eksamensbekendtgørelsen

Ad 7:

Endelig kursus-opslag
Valgfrit ledelseskursus på medicin

Ad 8:

Forslag til ekstra medlem af aftagerpanel

Ad 9:

Indstilling af nyt VIP medlem til Studienævnet

Ad 11: Etablering af brugerpanel på Health_Studinævn
Ad 12: fadls-studieundersogelse
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