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Studienævnsmøde: 24. januar 2017 kl. 16.30 – 18.30 
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 21. december 2016 (5 min) 
 

3. Dispensationssager (30 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 2 dispensationssager til behandling 
 

4. Til drøftelse og godkendelse: Nyt valgfag på KA medicin  (10 min) 
Der er ønske om at oprette et nyt valgfag på KA-uddannelsen i medicin: Læge-
middeludvikling; Udvikling, godkendelse og regulering i industrielt, klinisk og 
administrativt regi 
 

5. Til diskussion: Forslag til styrkelse af dialogen mellem semesterre-
præsentant og kursusleder i forbindelse med kursusevalueringer (20 
min) 
 

6. Til orientering og diskussion: Årsrapport fra Censorformandskabet 
(10 min) 
Censorformandskabet for Lægeuddannelsen i Danmark har som noget nyt udar-
bejdet en samlet beretning til de fire universiteter. Den indeholder generelle ori-
enteringspunkter, herunder link til censorernes tilbagemeldingsskemaer samt 
link til eksamensklagestatistik, og endvidere et afsnit for hvert universitet. 

 
7. Orientering om årgangsstatistik v/studienævnsformand (15 min) 

 
8. Til orientering samt tilmelding: Studienævnsseminar (5 min) 

Der afholdes studienævnsseminar den 27. og 28. februar 2017 på Radisson Blu 
H.C. Andersen Hotel i Odense. Det foreløbige program er vedhæftet. 
 
Hvem deltager? Er der særlige madhensyn? Nogle der ikke ønsker at overnatte, 
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eller ikke deltager i alle måltider? Hvem ønsker togbillet? 
 

9. Til orientering: Overblik over regler i forbindelse med fremdrift II 
 

10. Eventuelt 
 
 
Ad 2: Referat fra d. 20 december 2016 
 
Ad 3: Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde 
 2 studentersager til behandling 
 
Ad 4: Brev til studienævnet 
 Indholdsbeskrivelse 
 Kursusskabelon 
 
Ad 5: Forslag til efterbehandling af evalueringer 
 
Ad 6: Årsberetning for 2015-16 for Censorformandskabet 
 
Ad 7: Årgangsstatistik E16 
 
Ad 8: Foreløbigt program studienævnsseminar 27-28. februar 2017 
 
Ad 9: Vedr. oversigt over nye regler - Fremdrift II 
 Angående nye bekendtgørelser som følge af Fremdrift II - skema oversigt 
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