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Studienævnsmøde: 20. februar 2018 kl. 16.00 – 19.00
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611.

Deltagere: Studienævnet for Medicin
Aarhus Faculty of Health Sciences

1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

Godkendelse af referat fra 30. januar 2018 (5 min)

3.

Dispensationssager (20 min)
4.1 Orientering om afgjorte sager
4.2 3 dispensationssager til behandling

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen (30 min)
4.1 Til beslutning: Studienævnet bedes godkende, at projektgruppen får mandat til
at sammensætte arbejdsgrupper i dialog med institutledelsen og til at fastsætte
arbejdsgruppernes kommissorier med udgangspunkt i projektbeskrivelsen.
Dette er en ændring i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse.

4.2

Til orientering: I bilag 4.2 ses oversigt over projektgruppemedlemmerne for
hhv. bachelor- og kandidatprojektgruppen.

4.3

Til diskussion: Studieleder ønsker at høre studienævnets syn på det i bilag 4.3
vedhæftede spørgsmål.

5. Til diskussion: Kursusevaluering E17 (60 min)
5.1 Der er kun indkommet ganske få skriftlige kommentarer fra kursusledere og semesterrepræsentanter jf. den i studienævnet vedtagne procedure for efterbehandling af evalueringsrapporterne. Studienævnet bedes således drøfte evalueringsrapporterne for efteråret 2017 selvom størstedelen af kursuslederne ikke
har kommenteret evalueringen. Drøftelsen er med henblik på at identificere, om
der er problemer eller bekymringspunkter, hvor studienævnet skal iværksætte
tiltag.
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5.2

6.

I lyset af en usædvanlig beskeden tilbagemelding, bedes Studienævnet igen diskutere principperne for tilbagemelding fra fagene.
Eventuelt

Ad 2:

Referat fra konstituerende møde d. 30. januar 2018
Referat fra studienævnsmøde d. 30. januar 2018

Ad 3:

Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde
3 studentersager til behandling

Ad 4:

Bilag projektgruppesammensætning ba og ka medicin
Bilag til Revisionsprocessen

Ad 5:

Medicin BA med kommentarer
Medicin KA med kommentarer
Procedure for efterbehandling af evalueringer

