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Modtager(e):

Kommissorium for Projektgruppe bacheloruddannelsen i medicin

Projektgruppen nedsættes af Studienævnet for medicin december 2017 med det formål
at koordinere og kvalificere udarbejdelse af ny bachelorstudieordning i medicin. Projektgruppen har reference til Studienævnet for medicin. Under projektgruppen nedsættes en række arbejdsgrupper til at levere faglige oplæg til projektgruppens samlede
udkast til ny studieordning.
Formål
Projektgruppen er det koordinerende udvalg for udvikling af ny bachelorstudieordning
med udbud i 2020. Gruppen har som sine vigtigste formål at sikre
1. at udkast til studieordningen ligger inden for rammerne af den godkendte projektbeskrivelse,
2. helhed i den nye studieordning,
3. at beslutningsoplæg til Studienævn og institutledere er baseret på et balanceret
budget for drift af uddannelsen.
4. at studieordningen kan implementeres og understøttes administrativt samt
5. fremdrift i udviklingsprocessen.
Sammensætning af projektgruppen
Projektgruppen sammensættes med to studenterrepræsentanter, hvoraf mindst den
ene sidder i Studienævnet for medicin, Studieleder for medicin (formand), to undervisere samt Viceinstitutleder for uddannelse fra Institut for Biomedicin, én underviser
fra Institut for Folkesundhed, én underviser fra Institut for Klinisk Medicin og en repræsentant fra CESU.
Projektgruppens opgaver og leverancer
Projektgruppen har en række konkrete opgaver, den skal varetage:
Projektgruppen udarbejder detaljeret plan for udviklingsarbejdet i 2018, som indeholder milepæle for bl.a. arbejdsgrupperne og elementer af sparring mellem projekt-
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gruppe og arbejdsgrupperne og arbejdsgrupperne imellem. I tilrettelæggelse af arbejdet inddrages CESU med henblik på at aftale, hvorledes enheden kan støtte udviklingsarbejdet i arbejdsgrupperne og evt. også projektgruppen i sin samlede vurdering
af uddannelsesoplægget.
Projektgruppen leverer derfor:
• Detaljeret procesplan for udviklingsarbejdet inkl. milepæle undervejs (ultimo februar).
• Kommissorier for arbejdsgrupperne (ultimo februar).
• Sparring til arbejdsgrupperne (løbende februar – september).
• Status til Studienævnet for medicin (i hht. overordnet procesplan og efter behov).
• Beslutningsoplæg med udkast til studieordning til Studienævnet for medicin og institutlederne (januar 2019).
• Oplæg til en overordnet og koordineret plan for undervisning og eksamen (principper for tilrettelæggelse af hvert semester) til Studienævnet.
• Evt. andre ønsker fremsat af studienævn eller institutledere.
Arbejdets form og ressourcer undervejs
Projektgruppen afholder møder – forventeligt 8 gange i løbet af foråret 18. Projektgruppen understøttes administrativt af rådgiver/projektkoordinator fra HE Studier.
Møderne vil oftest have karakter af arbejdsmøder, hvor der skal arbejdes med konkrete produkter – jf. projektgruppens leveranceliste ovenfor.
HE Studier kan ud over rådgiver/projektkoordinering understøtte gruppen i forbindelse med budgetarbejdet samt med udarbejdelse af overordnet plan for undervisning
og eksamen. Dette sker i samarbejde med Økonomi, samt institutsekretariaterne for
Biomedicin, Folkesundhed og Klinisk Medicin.

