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Deltagere: Studienævnet for Medicin 
Aarhus Faculty of Health Sciences 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (5 min) 
 

2. Godkendelse af referat fra 28. august 2018 (5 min)  
 

3. Dispensationssager (25 min) 
3.1 Orientering om afgjorte sager 
3.2 4 sager til behandling 
 

4. Tema: Revision af medicinuddannelsen: (25 min) 
Der er udarbejdet forslag til nye kompetenceprofiler på hhv. bachelor- og kandi-
datuddannelsen. Forslagene var på til godkendelse på forrige studienævnsmøde, 
hvor det blev besluttet, at de skulle revideres en smule, før de kunne endeligt god-
kendes. 
De nye forslag er nu klar til drøftelse og evt. godkendelse.   
 

5. Til godkendelse: Reviderede kursusbeskrivelser til drøftelse og evt. 
godkendelse 

5.1 Hoved-neuro og psykiatri, 4. sem. KA 
5.2 Inflammation, 1. sem. KA 
5.3 Gynaecology and Paediatrics, 5. sem. KA 
5.4 Hjerte Lunge Kar 3. Sem. KA 
5.5 Abdomen 2. sem. KA 

 
6. Til drøftelse og evt. godkendelse: Forslag til 4 nye summer university-

kurser som valgfag på KA medicin 
6.1 Experimental telemetry and cardiovascular phenotyping 
6.2 Genetic Engineering using CRISPR/Cas 
6.3 Immunotherapy 
6.4 Mother - Child - Health: From fecundity to puberty 
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7. Inddragelsesproces Health: Idéer og input til CAMPUS 2.0 
Universitetsledelsen ønsker, at alle medarbejdere og studerende inddrages i hvor-
dan de fysiske rammer på AU udvikles i løbet af de kommende år. Med Inddragel-
sesprocessen - Campus 2,0 får alle medarbejdere og studerende på Aarhus Uni-
versitet mulighed for at komme med idéer og input til hvordan bygninger, konto-
rer, fælleslokaler, udenomsarealer og Universitetsparken skal se ud i fremtiden. 
 
Health flytter ikke til den nye universitetsby, men flytningerne vil skabe nye mu-
ligheder for fakultetet, der bliver i Universitetsparken. Derfor indgår Health også 
som en vigtig del af udviklingsplanerne for Campus 2,0 og dekanen opfordrer alle 
til at byde aktivt ind i processen og dermed få indflydelse på det videre forløb. 
 
På Health sættes der særligt fokus på:  

• Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer understøtte et godt ar-
bejdsmiljø/studiemiljø 

• Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer udvikle mere moderne 
undervisningslokaler/læringsrum 

• Hvordan kan vi skabe mere liv i Universitetsparken 
 
Processen på Health vil bestå i en høringsrunde blandt fakultets råd og nævn; 
Akademisk Råd, Health Uddannelsesforum (HUF), studienævnene, Fakultetets 
Samarbejdsudvalg (FSU) og de lokale samarbejdsudvalg (LSU). Institutterne og 
administrationscentrene vil blive kontaktet og HUF´s nyetablerede ’arbejds-
gruppe for moderne læringsrum på Health’ vil også bidrage. Sideløbende med 
disse aktiviteter kan alle frit sende deres idéer og input direkte til Masterplans-
gruppen på AU: nycampus@au.dk 
 
Studienævnet for medicin bedes udarbejde en kort beskrivelse af de idéer og in-
put, som man vælger at sende ind. I tilfælde af, at studienævnet har flere forslag, 
bedes man lave en prioriteret rækkefølge. Fokus kunne fx være på, hvilke ønsker 
og ideer studienævnet måtte have, begrundet i de ændringer til bla. undervis-
ningsformer som revisionsprocessen medfører. 
 
Frist for bidrag: 8. oktober 2018.   
Healths samlede bidrag drøftes i fakultetsledelsen og sendes til universitetsledel-
sen d.1. nov. med henblik på drøftelse i AU´s bestyrelse d.13. december.  
 
OBS!! Tirsdag d.30. oktober afholdes desuden en workshop for studerende og 
studenterforeningerne på Health. Tilmelding sker på dette link, der gerne må vi-
dereformidles: http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html 
 
 

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/byggeprojekter/nycampus/
mailto:nycampus@au.dk
http://events.au.dk/campus20/om-campus-20-workshop.html
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8. Status på kursusevalueringer 
Selve kursusevalueringerne drøftes på studienævnsmødet d. 27. november. Der 
ønskes på dette møde en kort drøftelse af, om der er anledning til at gribe proces-
sen anderledes an denne gang. 
 

9. Til orientering: Sætning tilføjes i studieordningen 
Universitetet kan til enhver tid kræve at få fremvist logbogen 
 

10. Eventuelt 
 

Ad 2: Referat fra d. 28. august 2018 
 
Ad 3: Oversigt over sager afgjort siden sidste SN-møde 
 4 studentersager til behandling 
 
Ad 4: Kompetenceprofil for bachelor- og kandidatuddannelsen i medicin 
 
Ad 5.1: Følgemail 4. sem KA 

Kursusbeskrivelse Hoved-neuro 
 Kursusbeskrivelse Psykiatri 
 
Ad 5.2: Følgemail Inflammation 1. sem KA 
 Kursusbeskrivelse Inflammation 
 
Ad 5.3: Rettelser til kursusbeskrivelse GOP 
 
Ad 5.4: Kursusbeskrivelse Hjerte Lunge Kar 
 
Ad 5.5: Følgemail Abdomen 2. sem KA 
 Kursusbeskrivelse Abdomen 
 
Ad 6.1: Kursusbeskrivelse Experimental telemetry and cardiovascular phenotyping 
 
Ad 6.2: Kursusbeskrivelse Genetic Engineering using CRISPR/Cas 
 
Ad 6.3: Kursusbeskrivelse Immunotherapy 
 
Ad 6.4: Kursusbeskrivelse Mother - Child  - Health: From fecundity to puberty 
 Course program - august 2019 tentative 
 
Ad 7: Inddragelsesprocessen CAMPUS 2.0 
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 Brev fra Dekan Lars Bo Nielsen CAMPUS 2.0 
 Brev fra Rektor Brian Bech Nielsen til fakulteter CAMPUS 2.0 
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