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Studienævnsmøde: 27. juni 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 23. maj 2017 (5 min)

3.

4.

Karoline Engsig-Karup

Dato: 19. juni 2017
Ref: kek

Dispensationssager (30 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 2 dispensationssager til behandling
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Til drøftelse og beslutning: Hvilke ansøgergrupper ønsker studienævnet at optage på kandidatuddannelsen i medicin til V17/18? (20 min)
Der er optagelse på kandidatuddannelsen i medicin to gange årligt: Ved sommeroptagelsen og ved vinteroptagelsen. Ved hvert optag har fakultetet mulighed for
at justere antallet af studiepladser (normalt udbydes 220 pladser ved hvert optag). Ved vinteroptaget har vi desuden mulighed for at åbne/lukke optaget for
bestemte ansøgergrupper.
Der er tre grupper ansøgere til kandidatuddannelsen i medicin:
- Bachelorer i medicin fra AU med retskrav (garanteret plads på uddannelsen
uanset antallet af udbudte pladser)
- Bachelorer i medicin fra et dansk universitet, uden retskrav (herunder også
AU-bachelorer uden retskrav)
- Internationale ansøgere, dvs. med en bachelor i medicin fra et udenlandsk universitet.
Retskravsansøgere er garanteret plads på uddannelsen. Dvs. at hvis der er 220
udbudte pladser, og 250 retskravsansøgere, så optages de alle på uddannelsen,
mens der ikke optages ansøgere fra gruppe 2 og 3. Hvis der derimod er færre
retskravsansøgere end udbudte pladser, så tilbydes de resterende pladser til de
ansøgere fra gruppe 2 og 3, som har det højeste karaktergennemsnit. Alle tre ansøgergrupper har mulighed for at søge op optagelse ved sommeroptaget. Ved
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vinteroptaget kan fakultetet beslutte ikke at åbne for optagelse af gruppe 2 og/eller 3. Begrundelsen herfor kan være administrativ (arbejde ift. faglig vurdering af
ansøgere med internationalt adgangsgrundlag) og/eller faglig (at uddannelsens
tilrettelæggelse gør, at sommeroptaget er bedre egnet til at tage imod ansøgere
med ikke-AU-adgangsgrundlag).
Indstilling: Studienævnet bedes tage stilling til, om nævnet ønsker en forskel
mellem vinter- og sommeroptag på kandidatuddannelsen i medicin hvad angår
åbning af optaget for bestemte ansøgergrupper.
5.

Til drøftelse og beslutning: Valgfaget Arktisk medicin ønsker at Bprøven i faget afskaffes. (10 min)
Valgfaget arktisk medicin ønsker at afskaffe B-prøven i faget. Som det er pt. skal
alle valgfag udbyde enten hele undervisningen igen i samme eksamenstermin,
eller alternativt en B-prøve. Begrundelsen er, at studerende der går til eksamen i
forbindelse med den ordinære prøve – uanset om den bestås ved en egentlig
prøve eller ved undervisningsdeltagelse – skal have mulighed for at gå til en omprøve i samme eksamenstermin. Pt. er der kun to valgfag, der er undtaget fra
reglen om at skulle udbyde en B-prøve i samme eksamenstermin – nemlig Ortopædkirurgi og Præklinik, og undtagelsen er alene begrundet i fagenes natur og
altovervejende praktiske indhold, hvor studienævnet tidligere har vurderet, at
lige netop disse to fag ikke vil kunne udprøves ved en skriftlig prøve.
Indstilling: Studienævnet bedes beslutte, hvorvidt Arktisk medicin kan sidestilles
med hhv. Ortopædkirurgi og Præklinik, hvad angår praktisk indhold, og således
får tilladelse til ikke længere at udbyde en B-prøve.

6.

Til drøftelse: Beskæftigelsesundersøgelsen (10 min)
NB: Der har sneget sig en fejl i form af en ekstra underoverskrift ind i Wordskabelonen i pixi-udgaven. Under afsnit 5 er der en figur med Top 5-brancher. Her
er der en underskrift, hvor der ”fast” står: Erhvervssprog og int.erhvervskomm. i
engelsk, kandidat (historisk BSS) (%). Selve figuren har opdateret helt korrekt. I
læsningen af rapporten skal ”Erhvervssprog og int.erhvervskomm. i engelsk,
kandidat (historisk BSS)” altså blot erstattes med den uddannelse rapporten
handler om.

7.

Studieleder orienterer kort fra Statusmødet på medicin, der blev afholdt d. 8. juni 2017 (15 min)

8.

Studieleder orienterer om Anæstesi-klinikken i efteråret, der for en
kortere periode annulleres til fordel for andre undervisningsformer
begrundet i en større flytteproces, der umuliggør gennemførelse af
klinikken i Skejby (10 min)
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9.

Til orientering: Årsrapport fra Vejledningen

10. Til godkendelse: Datoer for studienævnsmøder E17
Tirsdag d. 29. august kl. 16-18.30
Tirsdag d. 26. september kl. 16-18.30
Tirsdag d. 24. oktober kl. 16-18.30
Tirsdag d. 21. november kl. 16-18.30
Tirsdag d. 19. december kl. 16-18.30
11. Eventuelt

Ad 2:

Referat fra d. 23. maj 2017

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
2 sager til behandling

Ad 5:

Mail fra kursusleder Arktisk Medicin
Evaluering forår 2017 Arktisk medicin
Opdateret kursusplan Arktisk medicin 2017 16-02-17
Notat til kursusudbydere på valgfaget B-prøver

Ad 6:

Beskæftigelsesrapport_Medicin
Bilag_Medicin

Ad 9:

VEST_årsrapport_2016
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