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Deltagere: Studienævnet for Medicin

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra 9. april 2019

3. Dispensationssager (40 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 3 sager til behandling
4. Tema: Revision (40 min)
4.1 Til godkendelse: Indfasningsmodel for kandidatstudieordningen 2020 samt
4.2
4.3

4.4

5.

overgangsordning
Til godkendelse: Meritskema ved overflytning fra kandidat 2016-ordning til
kandidat 2020-ordning.
Til godkendelse: Muligheden for at placere 3. prøveforsøg på BA-ordningen i
forbindelse med reeksamen fjernes i overgangsperioden.
Bilag: Oversigt sidste udbud af hhv. undervisning og eksamen på 2015-ordning
Til godkendelse: Træk af prøveforsøg i forbindelse med overflytning fra bachelor
2015-ordning til hhv. bachelor 2019- og 2020-ordning.
Bilag: Forslag til model for træk af prøveforsøg
Optakt til årets statusmøde (30 min)
Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for
rammerne af Aarhus Universitets fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser og er således baseret på værdigrundlaget og målsætningerne i
Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. Den årlige status er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsarbejdet
og giver mulighed for at sætte fokus på såvel enkeltelementer i den enkelte uddannelse som hele uddannelsesforløb for at sikre og udvikle kvaliteten både i det
enkelte fag og i sammenhænge på tværs af fag og uddannelsesforløb.
Forud for statusmødet skal studieleder udarbejde en skriftlig beretning, som be-
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skriver opfølgning på seneste statusmøde, særlige aktiviteter siden sidst samt refleksion over aktuelle kvalitetsindikatorer og evt. supplerende datamateriale.
Punktet tager udgangspunkt i dette års datapakke og supplerende nøgletal, der
findes i PowerBI, som alle studienævnets medlemmer har adgang til.
Som forberedelse til punktet bedes studienævnets medlemmer orientere sig i Power BI. Studienævnet bedes på mødet drøfte datapakken med henblik på at give
input til studieleders beretning.
Bilag: Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health
Bilag: Vejledning til at komme i Power BI
Bilag: Information om Power BI, og hvad man kan finde dér.

6.

Til drøftelse: Kursusevalueringer E18 (60 min)
Studienævnet bedes drøfte kursusevalueringerne af efterårets kurser, med henblik på at identificere, om der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal iværksætte tiltag.
BEMÆRK at rapporterne er til internt brug og IKKE må offentliggøres, da de kan
indeholde personfølsomme data.

7.

Til drøftelse og godkendelse: Ophør af kursusevaluering af professionsspor på KA i medicin (10 min)
Der har været afholdt et møde mellem HE Studier og IKM med henblik på opfølgning på forskellige spørgsmål omkring kursusevalueringen. På mødet blev det foreslået, at der fremover – og indtil den nye ordning træder i kraft - ikke kursusevalueres på professionssporet. Begrundelsen herfor er, at de studerende ikke
skelner mellem hovedkurset og professionsporet, hvilket har medført lave svarprocenter på professionsporet og forvirring hos de studerende ift. hvad de reelt
evaluerede på.
Indstilling: Studienævnet godkender, at IKM fremadrettet ikke publicerer evalueringsskemaer på professionssporene, men alene på hovedkurserne.

8.

Til drøftelse: Ønske om ændret formkrav for eksamen I Miljø- og Arbejdsmedicin
Kursusledelsen på Miljø- og arbejdsmedicin har fremsendt ønske om ændring af
formkravene i forbindelse med eksamen i Miljø- og arbejdsmedicin.
Alt udover formkrav er identisk med den nuværende eksamen i miljø- og Arbejdsmedicin

9.

Evt.

Ad 2:

Referat fra studienævnsmødet d. 9. april 2019
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Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
3 studentersager til behandling

Ad 4:

4.1 Indfasningsmodel
4.2 Meritskema
4.3 Oversigt sidste udbud af hhv. undervisning og eksamen
4.4 Forslag til model for træk af prøveforsøg
Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet
Vejledning til at komme i Power BI
Information om Power BI

Ad 5:

Ad 6:

Evalueringsrapport E18 Medicin BA
Evalueringsrapport E18 Medicin KA
Kursusevalueringsoverblik E18
Evaluering af professionssporene E2018
Makroskopisk Anatomi evaluering E18
Medicinsk biokemi evaluering E18
Hoved-neuro-psyk evaluering E18
Akut-kronisk evaluering E18
Epidemiologi evaluering E18

Ad 8:

Forslag til ændring af formkrav på Miljø- og arbejdsmedicin

