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1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat fra studienævnsmødet 20. august 2019
Bilag:
• Ad. 2 referat fra studienævnsmødet 17.9. 2019

3.

Dispensationssager
3.1 Afgjorte sager
Bilag:
• Ad. 3.1 Oversigt over afgjorte sager
3.2 sager til behandling
Bilag:
• Ad. 3.2 Sag 1 (bilag følger i uge 42)

4.

Overflytning til ny ordning efter ønske fra forsinkede studerende (drøftelse og beslutning)
Der ønskes en principiel drøftelse af spørgsmål om overflytning mellem
ordninger for studerende, som er forsinkede og risikerer at komme i
klemme ved en senere overflytning til ny studieordning. Vedlagt er et oplæg og studienævnet bedes fastlægge principper for håndtering af denne
type henvendelser.
Bilag:
• Ad. 4 Dispensationer til tidlig overflytning på ny studieordning

5.

Ved overflytning mellem ordninger KA – beslutning om, i
hvilke tilfælde brugte forsøg flytter prøveforsøg med. (Til godkendelse)
Også for kandidatuddannelsen er der nu taget stilling til hos fagene, hvor
det anbefales, at studerende ved flytning mellem ordninger flytter evt.
brugte prøveforsøg med til ny studieordning. Studienævnet bedes forholde
sig til, om de kan godkende forslaget, der fremgår af bilag 5.
Bilag:

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

AARHUS
UNIVERSITET
HEALTH

Dagsorden
Inge Hougaard Ipsen
Dato: 31. juli 2019
Ref: ihi

Side 2/2

•

Ad. 5 Flyt af prøveforsøg ved overlytning til ny KA

6.

Oversigt over sidste udbud af eksamener og fag på KA i medicin
2016 (til orientering)
Bilag:
• Ad. 6 Oversigt over sidste udbud af eksamener og fag på KA i medicin

7.

Ansøgning om at reeksamen i MCQ-prøverne afholdes som
mundtlige eksamener V20/21 (godkendelse)
Kursuslederne for Inflammation, abdomen og hjerte-lunge-kar ansøger om, at deres sidste eksamener på 2016 ordningerne afholdes om mundtlige eksamener i
stedet for MCQ eksamen, der er den ordinære eksamensform. Dette er begrundet
i det store ressourcetræk, der ligger i at udvikle MCQ eksamenssæt. Muligheden
findes allerede i dag, hvis der er færre end 12 studerende tilmeldt eksamen.

8.

Undervisningsevalueringer kandidatkurser inkl. klinik foråret
2019 (drøftelse og beslutning)
Bilag:
• Evalueringsresultaterne – kandidatkurserne F 2019
• Referater fra evalueringsmøder på kandidatuddannelsen
• Evalueringsresultaterne – klinikevaluering F 2019

9.

Evt.

