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1.

Velkommen til nyt studienævnsmedlem

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 18. juni 2019
Bilag:
•

4.

5.

Ad. 3 referat fra studienævnsmødet 18. juni 2019

Dispensationssager
4.1 Afgjorte sager
4.2 3 sager til behandling
Bilag:
• Ad. 4.1 oversigt over afgjorte sager
• Ad 4.2.1 Sag 1
• Ad 4.2.2 Sag 2
• Ad 4.2.3 Sag 3
Det udvidede retskravs betydning for forældelsesfristen for bacheloruddannelsen i medicin (beslutning)
Der er indført udvidelse af retskravet, hvilket betyder, at studerende i op til tre år
har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der bygger oven på den gennemførte bacheloruddannelse. Det får implikationer for forældelsesfristen, der er sat
på adgangsgrundlaget for optagelse på kandidatuddannelsen og for tidsgrænsen
for at færdiggøre uddannelsen. Begge regler fremgår af kandidatstudieordningen i
medicin. Studienævnet bedes beslutte nye regler for området, der tager det udvidede retskrav i betragtning.
Bilag:
• Ad. 5 Sagsfremstilling vedr. det udvidede retskrav

6.

Statusrapporten 2019 (beslutning)
I juni har der været afholdt årlig status på alle uddannelserne på Health. På baggrund af hvert statusmøde er der udarbejdet en samlet statusrapport bestående af
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handleplan og opsamling fra mødet samt et indikatoroverblik og studielederberetningen.
Studienævnet bedes gennemgå statusrapportens første del ”Handleplan aftalt på
mødet” med henblik på at implementere og iværksætte eventuelle handlinger og
udviklingsinitiativer
Bilag:
• Ad. 6 Statusrapport medicin 2019

7.

Nye studieordninger er sendt i høring (orientering)

8.

Vakante poster i bachelor- og kandidatprojektgrupperne (beslutning)
Projektgrupperne for udvikling af de nye studieordninger har to pladser til studerende. Der er en vakant plads i hhv. projektgruppen for kandidatuddannelsen og i
projektgruppen for bacheloruddannelsen.
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at færdigudvikle kompetencevurderingskonceptet for klinikforløbene på kandidatuddannelsen. Der er mulighed for, at studerende får en plads i denne arbejdsgruppe.

9.

Udgår – Kursusbeskrivelse 3. semester KA i E20 (godkendelse)
- udgår
Vedlagt en kursusbeskrivelse med læringsmål og eksamensbeskrivelse for 3. semester kursus på KA i medicin, der alene afvikles i E20, som en overgangsløsning.
Bilag:
• Ad. 9 Kursusbeskrivelse

10. Implementeringsprogram bachelor- og kandidatstudieordninger (godkendelse)
Projektet nedsat til udvikling af nye studieordninger udløber med dekanens godkendelse af ordningerne – forventeligt i oktober 2019. Hele implementeringsarbejdet forestår, og det foreslås, at studienævnet nedsætter et implementeringsprogram som en overordnet struktur for den faglige implementering.
Bilag:
• Ad. 10 Programbeskrivelse – implementering af bachelor- og kandidatstudieordningerne i medicin.

11. Opfølgning på drøftelse vedr. Hoved-neuro eksamen (orientering)
I foråret blev der i studienævnet spurgt til procedure for fordeling af studerende
på eksamensfag i Hoved-neuro samt på karakterfordelingen inden for hvert eksamensfag. Der gives en opfølgning på disse spørgsmål.
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12. Forberedelse – behandling af undervisningsevalueringer af foråret 19 (drøftelse)
På septembermødet behandles undervisningsevalueringer af kurser udbudt i F19. Studienævnet drøfter, hvorledes denne behandling gribes an (hvem læser hvad), så tilbagevendende uhensigtsmæssige forhold adresseres. Fokus kan med fordel lægges på
fagområder, strukturer, eksamens- og undervisningsformer, der bæres videre i de nye
studieordninger. Vedhæftet er det oplæg, Caroline Boye havde udarbejdet vedr. evaluering af kurser udbudt i efteråret 2018.

13. Evt.

