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Studienævnsmøde: 21. marts 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 21. februar 2017 (5 min)

3.

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

4.

Til diskussion: Kursusevaluering E16 (60 min)
Studienævnet bedes drøfte evalueringsrapporterne for efteråret 2016 med henblik på at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal iværksætte tiltag.

5.

Til drøftelse og godkendelse: Lukket bog-eksamen MCQ, Internationalt Semester (15 min)
Kursusledelsen har fremsendt ønske om, at eksamen kan ændres fra åben bog til
lukket bog.
Såfremt anmodningen godkendes, vil ændringen træde i kraft fra og med vintereksamen 17/18.

6.

Til orientering: Præparatprøven i makroskopisk anatomi
Kursusledelsen ønsker at orientere studienævnet om, at man fra og med vintereksamen 17/18 går tilbage til at afholde eksamen som en ”fysisk” præparatprøve
af 1 times varighed, hvor de studerende går mellem forskellige stationer, samt en
4 timers skriftlig prøve. Dvs. fra vinter 17/18 afholdes præparatprøven ikke længere i form af billeder som en del af den skriftlige eksamen.
Der vil blive orienteret om dette på studieportalen.

7.

Høring: Udkast til ny studieordning på kandidatuddannelsen i Medicin på SDU
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU fremsender hermed udkast til ny
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studieordning for kandidatuddannelsen i medicin, der forventes at træde i kraft
pr. 1. september 2017.
I sommeren 2015 blev der igangsat et arbejde med udvikling af en ny kandidatuddannelse i medicin. Baggrunden var et ønske om at fremtidssikre uddannelsen
med særligt fokus på at styrke patientperspektivet, samarbejde med andre sundhedsprofessionelle, sundhedsteknologi, innovation samt globalt udsyn.
Frist for indsendelse af kommentarer er d. 22. marts 2017.
8.

Til diskussion og beslutning: Nordisk medlem af aftagerpanel (5
min)

9.

Eventuelt

Ad 2:

Referat fra studienævnsmødet d. 21. februar 2017

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
2 sager til behandling

Ad 4:

BA kursusevaluering E16 samlet
KA kursusevaluering E16 samlet

Ad 5:

Til Studienævnet MCQ lukket bog

Ad 7:

Notat - beskrivelse af væsentligste ændringer på 2017-kandidatstudieordning
Udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i Medicin

Ad 8:

Forslag til medlem af aftagerpanel
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