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Studienævnsmøde: 23. oktober 2018 kl. 16.15 – 20.00
Mødelokale: 1.21B, bygn. 1611.
Deltagere: Studienævnet for Medicin

1.

Godkendelse af dagsorden (5 min)

2.

Godkendelse af referat fra 2. oktober 2018 (5 min)

3. Dispensationssager (30 min)
3.1 Orientering om afgjorte sager
3.2 2 sager til behandling
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.

4.1

Behandling af hvert kursus:
- Neuroscience
- Biokemi og Fysiologi I
- Biokemi og Fysiologi II
- Epidemiologi og biostatistik
- Farmakologi
- Patologi

4.2

Sammenhæng på tværs – kommentarer til læringsmål

4.3

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

5.

Drøftelse i studienævnet af mulighederne for at reducere brugen af
ekstern censur samt at forsimple censornormerne
Fakultetsledelsen har besluttet at igangsætte en proces med henblik på at Afsøge
mulighederne for at reducere brugen af ekstern censur samt at forsimple censornormerne, som er de normer på baggrund af hvilke der udbetales censorhonorarer.
Studienævnet opfordres til, at behandle sagen på et kommende møde. Deadline
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for input fra studienævnet er d. 21. november 2018 til Uddannelseschef Anna Bak
Maigaard annabak@au.dk.

6.

Til drøftelse og beslutning: Vejledende retningslinjer for håndtering
af startmerit og reduktion af den 6 årige faglige tidsgrænse

7.

Studienævnsseminar på medicin i Odense 25-26. februar 2019
De seneste år er der blevet afholdt et fælles seminar for de fire studienævn for medicin. Det er studienævnene selv som fastlægger programmet.
SDU, KU og AAU har igen i år udvist stor interesse for afholdelse af seminaret i
2019, og SDU har tilbudt at stå for den praktiske planlægning.
Det indstilles at:
- Studienævnet for Medicin foreslår 2-3 hovedtemaer for studienævnsseminaret i
februar 2019
- Studienævnsmedlemmerne giver en foreløbig tilkendegivelse af interessen for at
deltage og for at bidrage til programmet
Programmet for og evalueringen af seminaret 2018 er bilag til orientering.

8.

Til orientering: Vedr. særlige prøvevilkår til dyslektikere

9.

Til orientering: DSMU årsmøde i Aarhus

10. Evt.
Ad 2:

Referat fra studienævnsmødet d. 2. oktober 2018

Ad 3:

Oversigt over sager afgjort siden sidste studienævnsmøde
2 studentersager til behandling

Ad 4:

Sagsfremstilling Studienævnets første behandling af arbejdsgruppernes produkter
4.1 Kommissorium for arbejdsgrupper udvikling af bachelor i medicin
4.2.1, Neuroscience
4.2.2, Biokemi og fysiologi I og II
4.2.3, Epidemiologi og biostatistik
4.2.4, Farmakologi
4.2.5 Patologi
4.3 Værktøj og tjekliste til din egen forberedelse
4.4 Projektgruppens feedback
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4.5 Kompetenceprofil for bacheloruddannelsen i medicin godkendt af SN
021018
Ad 5:

5.1 Indstilling til studienævn
5.2 Oversigt medicin
5.3 Udkast til censornormer
5.4 Sammenligningstabel

Ad 6:

Startmerit og faglig tidsgrænse

Ad 7:

7.1 Studienævnsseminar 2018 program
7.2 Evaluering studienævnsseminar 2018

Ad 8:

Orientering vedr. prøvevilkår til dyslektikere

