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Studienævnsmøde: 27. november 2018 kl. 16-19.00
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611.
Deltagere: Studienævnet for Medicin

1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

Godkendelse af referat fra 5. november 2018 (5 min)

3. Dispensationssager (30 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 3 sager til behandling
4.

Til drøftelse: Kursusevalueringer F18 (60)
Studienævnet bedes drøfte kursusevalueringerne af forårets 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.

5.

Til drøftelse: Studiestartsevaluering (30 min)
Studienævnet bedes drøfte studiestartsevalueringsrapporterne med henblik på at
identificere, om der er noget i studiestarten der skal ændres.

6.

Til drøftelse og evt. godkendelse: Valgkurset Immunotherapy under
Summer University ønskes udbudt til både BA og KA (10 min)
Kurset blev for nyligt på et studienævnsmøde godkendt som BA-valgfag under
summer university. Kursusledelsen ønsker nu, at kurset også kan udbydes til KAstuderende, og har på den baggrund fremsendt begrundet indstilling, som studienævnet bedes drøfte og evt. godkende.

7.

Forslag til datoer for studienævnsmøder F19
Tirsdag 22/1 kl. 16-19
Tirsdag 5/2 kl. 16-20 (tema - forlænget)
Tirsdag 19/3 kl. 16-19
Tirsdag 9/4 kl. 16-19
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Tirsdag 21/5 kl. 16-19
Tirsdag 18/6 kl. 16-19
Der kan blive brug for at afholde yderligere møder i forbindelse med revisionsprocessen. Dette er endnu ikke endeligt afklaret.

8.

Til orientering: Reviderede disciplinærregler på AU
En tværgående arbejdsgruppe nedsat under prorektor gennemgik i foråret 2018
AU’s eksisterende regler, procedurer, information og beredskab vedr. chikane,
mobning, vold og diskrimination. Formålet var at udarbejde anbefalinger vedr.
regler og praksis.
En af anbefalingerne var en revision af universitetets disciplinære regler. Universitetsledelsen tog på møde den 13. juni 2018 arbejdsgruppens anbefalinger til efterretning og tiltrådte herunder det videre arbejde med anbefalingerne.
Foruden tekniske justeringer er der ændret følgende:
• Et øget fokus på chikane, diskrimination og mobning – nedtoning af regler omkring indtagelse af mad, drikke og rygning.
• Udvidelse af universitetet til ikke kun at gælde på universitetet – AU IT-systemer og IT-platforme er taget med.
• Midlertidig bortvisning – hjemmel til at lederen kan træffe afgørelse om en midlertidig bortvisning med øjeblikkelig virkning. Midlertidig bortvisning skal altid
følges op af en indberetning til rektor, der kan efterprøve/legitimere afgørelsen.
• Tilføjelse af besiddelse af euforiserede stoffer og dokumentfalsk som eksempler
på forhold, der øjeblikkeligt indberettes til rektor
Link til reglerne: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:-styrelse,administration/01/01-06/

9.

Til diskussion og beslutning: Ændring i sammensætning af projektgruppen for kandidatuddannelsen (5 min)

10. Evt.
Ad 2:

Referat fra studienævnsmødet d. 5. november 2018

Ad 3:

Oversigt over sager behandlet siden sidste studienævnsmøde
3 studentersager til behandling

Ad 4:

Evalueringsrapport medicin BA F18
Evalueringsrapport medicin KA F18
Tilbagemeldinger fra de fag, der har indsendt: Biokemi, epidemiologi og biostatistik, mikrobiologi og immunologi, hoved-neuro og psykiatri, gynobs.

Ad 5:

Studiestartsevalueringsrapport Medicin BA
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Ad 6:

Kursusbeskrivelse Immunotherapy
Indstilling fra kursusledelsen Immunotherapy summer university

