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Studienævnsmøde: 30. januar8 kl. 16.30 – 18.30
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 19. december 2017 (5 min)

3.

Dispensationssager (60 min)
4.1 Orientering om afgjorte sager
4.2 7 dispensationssag til behandling

4.

Tema: Revision af medicinuddannelsen (30 min)
Til beslutning: Tilbagemeldinger vedr. uddannelsesstruktur og plan for revisionsarbejdet
Studieleder orienterer om de tilbagemeldinger, der er kommet fra fagmiljøer m.fl.
på den fremlagte plan for revision af medicinuddannelserne. Studienævnet drøfter herefter de væsentligste tilbagemeldinger og beslutter evt. konsekvenser for
det videre arbejde.

5.

Godkendelse af 2 nye medlemmer af aftagerpanelet på medicin (5
min)
Birte Obel er ikke længere i SST, hvorfor hendes efterfølger Birgitte Drewes er
blevet spurgt, om hun vil indtræde i stedet, hvilket hun har accepteret.
Mads Skipper er ikke længere hos Lægeforeningen, hvorfor hans efterfølger Jesper Brink Svendsen er blevet spurgt, om han vil indtræde i stedet, hvilket han
har accepteret.
Indstilling: Studienævnet godkender de to nye medlemmer af aftagerpanelet.

6.

Høring: Udkast til ny studieordning i KA medicin ved AAU (5 min)
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har fremsendt udkast til ny studieordning for kandidatuddannelsen i medicin, der forventes at
træde i kraft den 1. september 2018.
Vedhæftet er udkast til ny studieordning samt høringsbrev med information om

Uddannelsesbetjening og
Vejledning (UDVEJ)
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8716 7414
E-mail: health.medarbejdere.au.dk
Web: health.medarbejdere.au.dk
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de væsentlige ændringer. Eventuelle høringssvar sendes senest onsdag den 31. januar 2018 til jp@adm.aau.dk

7.

Udpegning af én studerende til arbejdsgruppe om kursusevaluering (5
min)
Health Uddannelsesforum (HUF) har besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med 3 studieledere og 3 studerende, der skal udfærdige en fælles og enkel
procedure for kursusevalueringerne på HE. Der skal findes en studerende fra studienævnet på Medicin til at indgå i denne arbejdsgruppe. Gruppen mødes 2-3
gange og laver indstilling til HUF sidst i juni måned. Gruppen understøttes administrativt fra HE. Indstilling skal indeholde følgende:
1. En fælles standardprocedure
2. Rapportformat til at understøtte SN’s overblik og drøftelser
3. En fælles kommunikationsstrategi – både til studerende, undervisere og ledere
4. Bedre understøttelse af underviserne

8.

Påmindelse: Evalueringsproceduren på medicin

9.

Til orientering: Årsberetning fra Censorformandskabet

10. Studienævnsseminar 2018 i Odense: Foreløbigt program samt udvælgelse af facilitatorer til to workshops (10 min)
Der afholdes studienævnsseminar den 26. og 27. februar 2018 på Radisson Blu
H.C. Andersen Hotel i Odense.
Opgave:
Studienævnet skal facilitere to workshops – hhv. ”EDU-IT” og ”Frafald og gennemførsel” – se vedhæftede.
-- EDU-IT: Kunne fx handle om brug af videoer på derma, prøveformer, hvad har
universiteterne gang – og kan vi dele noget?
-- Frafald og gennemførsel: HE Studier kan være behjælpelig med at trække de
data, facilitatorerne har brug for.
Tilmelding
Har alle meldt tilbage til Anna Bak, hvorvidt de deltager eller ej? Er der nogen,
der ikke ønsker at overnatte, eller ikke deltager i alle måltider? Hvem ønsker togbillet?

11. Eventuelt
Ad 2:

Referat fra d. 19. december 2017

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste SN-møde
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7 studentersager til behandling
Ad 6:

Høringsbrev - kandidatuddannelsen i medicin AAU
Studieordning kandidat i medicin AAU

Ad 8:

Understøttelse af evalueringer på medicinstudiet

Ad 9:

Årsberetning for Censorformandskabet 2016-17

Ad 10: Foreløbigt program
Forberedelsesplan
Tilmeldte indtil videre

