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Mødedato: 16. december 2019
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Deltagere: Studienævnet for medicin
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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat
Bilag:
• Referat fra møde i studienævnet 19.11.2019

3.

Dispensationssager

3.1 Afgjorte sager
Bilag:
• Ad. 3.1 Oversigt over afgjorte sager
4.

Mødedatoer for studienævnet i foråret 2020 (godkendelse)
Følgende datoer foreslås for møder i studienævnet i foråret 2020:
• 21.1. konstituerende møde 16-16:30, ordinært møde i eksisterende studienævn kl. 16:30 – 19:30.
• 18.2.
• 17.3.
• 21.4.
• 12.5.
• 16.6.
• 18.8.
Mødetid kl. 16-19.

5.

Behandling af kompetencevurderingskoncept (drøftelse)
Studienævnet behandler konceptet for at give arbejdsgruppen vedr. kompetencevurdering feedback, inden studienævnet behandler konceptet med henblik på
godkendelse i januar.
I forslaget fremlægges læringsmål i form af kompetencekort samt vurderingsskemaer til hhv. feedback og endelig vurdering af kompetenceopnåelse.
Bilag:
• Følgebrev samt vurderingsskemaer
• Matrix kompetencekort 1-3 alle klinikforløb
• Oversigt over vurderingstidspunkter og vurderingsform alle klinikforløb

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

Tlf.: +45 8716 7414
E-mail: health.medarbejdere.au.dk
Web: health.au.dk/omhealth/organisation/administrations
centret/studier

AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Dagsorden
Inge Hougaard Ipsen
Dato: 10. december 2019
Ref: ihi

Side 2/3

6.

Ansøgning om indførelse af generiske krav til valgfag på ny bacheloruddannelsen i medicin (godkendelse)
Vedlagt ansøgning om indførsel af generiske krav til valgfag fra kursusleder for
valgfag, BA i medicin 2020.
Bilag:
• Ansøgning om indførsel af generiske krav til valgfag, BA i medicin

7.

Procedure for tildeling af projektforløb 3. semester KA – oplæg ved
Niels Uldbjerg (drøftelse)

8.

Kursusbeskrivelse for selvtilrettelagte projektforløb uden for AU samt
procedure for meritvurdering (godkendelse)
Der er mulighed for på den nye kandidatuddannelses 3. semester at finde et praktisksted uden for AU til afvikling af sit projektforløb. Dette sker inden for AUs
rammer for projektorienterede forløb, hvor der stilles krav om, at der både er en
vejleder på praktikstedet og en interne AU-vejleder.
For projektforløb på kliniksteder eller en forskningsinstitution uden for AU bliver
ansøgninger om forhåndsgodkendelse vurderet op imod kursusbeskrivelserne for
hhv. klinik og forskning. For så vidt angår forløb inden for udvikling, innovation
og ledelse er der udarbejdet en særskilt kursusbeskrivelse. Denne fremlægges for
studienævnet med henblik på godkendelse.
Endvidere er vedlagt et forslag til håndtering af ansøgningerne, herunder studienævnets rolle i forbindelse med fastlæggelse af en linje i en fremadrettet praksis.
Bilag:
• Kursusbeskrivelse selvtilrettelagt forløb – udvikling, innovation og forskning
• Principper for det selvtilrettelagte forløb

9.

KA Valgfag til godkendelse, 2. behandling (godkendelse)
På seneste møde behandlede studienævnet forslag til valgfag på 2. semester af
kandidatuddannelsen. Studienævnet havde nogle tilbagemeldinger til kursusudviklerne, og disse har nu genindsendt kursusbeskrivelserne med indarbejdede rettelser. Studienævnet bedes behandle kurserne med henblik på godkendelse.
Der er derudover indkommet to nye kursusforslag, som studienævnet bedes behandle.
Bilag:
• Tilbagemelding fra Studienævnet til valgfagsudbydere, fra SNmøde 19.11.
• Valgfag KA til genbehandling
• Nyt kursusforslag: Data optimizing and graphical presentation
• Nyt kursusforslag: How to write and publish a research papaer
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10. Nyt punkt: Status vedr. løbende udprøvning på Molekylære Principper for Celle- og Organfunktioner (orientering og evt. drøftelse).
Bilag:
• Status for løbende udprøvning

11. Studienævnsseminar – program (orientering)
Vedlagt program for seminar for Studienævn for medicin i Danmark i 2020. Studienævnet er også velkomment til at kommentere på programmet.
Bilag:
• Studienævnsseminar 2020, udkast til program

12. Orientering om merit
Bilag:
•

Merit for klinik for dispensater mellem 2016 og 2020 studieordning.

13. Orientering om konsekvenser ved progressionsregler
Bilag:
•

14. Evt.

Håndtering af progressionskrav på studieordningen KA i medicin 2020

