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1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

Godkendelse af referat fra 29. maj 2018 (5 min)

3. Dispensationssager (30 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 3 sager til behandling
3.3 Orientering om justering af formulering vedr. principper for klinikfordeling:
Pt. står der:
Studerende med sygdom der kræver, at de bliver i Aarhus, herunder ægtefæller/børn med alvorlig sygdom. Det skal dokumenteres ved attest fra læge,
at behandlingen ikke kan gennemføres på de dage, alle tilbringer i Aarhus,
eller på det hospital du tilknyttes.
Fremover vil der stå: Studerende med behandlingskrævende sygdom der
kræver, at de bliver i Aarhus, herunder ægtefæller/børn med alvorlig behandlingskrævende sygdom. Det skal dokumenteres ved attest fra læge,
at behandlingen ikke kan gennemføres på de dage, alle tilbringer i Aarhus,
eller på det hospital du tilknyttes.

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen
Der er afsat 15 min. til hvert kursus, og studienævnet bedes derfor have forberedt klare
og konstruktive pointer til mødet.

OBS: Bilag 4 behandles med fortrolighed, og må ikke videredistribueres, da det er et
produkt, som er under udarbejdelse. Hensynet i dette er at kunne give arbejdsgrupperne en færdigbehandlet tilbagemelding.

4.1

Intro – herunder præsentation af studieaktivitetsmodellen.

4.2

Behandling af hvert kursus:
- Genom og Genetik
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-

Cellebiologi
Videnskabsteori, psykologi og kommunikation
Funktionel anatomi
Mikrobiologi og immunologi
Bachelor og valgfag (+ 5 min.)
Folkesundhed

4.3

Sammenhæng på tværs – kommentarer til læringsmål

4.4

Opsamling - generel feedback til alle arbejdsgrupper for det videre arbejde.

5.

Til orientering: Lokale task force
Der er på Health blevet nedsat en lokale task force med det formål at afdække lokalesituationen på Health.
Lokale task forcen er efter analyse af lokalebookingerne kommet til den konklusion, at der vurderes at være tilstrækkelig kapacitet i undervisningslokaler og auditorier – også med det større optag taget i betragtning. Der er dog visse faktorer,
der spiller ind for at få kabalen til at gå op, og der skal således udvises fleksibilitet
fra alle ift. tid og sted:
§ Der vil i langt højere grad blive brug for at undervise i ydertidspunkter, så lokalerne bliver brugt fra 8-18.
§ Undervisningen planlægges i de lokaler, hvor der er plads, og derfor vil nogle
opleve, at undervisningen foregår i andre lokaler, end dem de er vant til.
Lokaler er meget dyre på AU, og vi går efter en fortætning i brugen af dem - dog
stadig med fokus på det gode skema for alle. Der er ikke planlagt udvidelser af lokalemassen, så alle fremtidige ønsker om øget optag må tage dette in mente.

6.

Til godkendelse: Mødedatoer efteråret 2018
Forslag til datoer:
Tirsdag 28.8 kl. 16-19 ordinært SN-møde
Tirsdag 25.9 kl. 16-19 ordinært SN-møde
Tirsdag 23.10 kl. 16-19 Tema-møde
Tirsdag 30.10 kl. 16-19 ordinært/tema
Tirsdag 27.11 kl. 16-19 ordinært SN-møde
Tirsdag 11.12 kl. 16-19 tema/ordinært
Tirsdag 18.12 kl. 16-19 Tema-møde

7.

Evt.

