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Mødedato: 17. marts 2020
Mødested: Vennelyst Boulevard 9, byg. 1611, lokale 121B
Mødeemne: Møde i Studienævnet for medicin
Deltagere: Caroline Winther Boye, Casper Skjærbæk, Thomas Jensen, Johanne
Blanner Jul, Peter Alexander Rytter Secher, Bo Sander Tønning Tønnesen, Niels Uldbjerg, Mogens Andreasen, Bodil Hammer Bech, Torben Steiniche, Signe Borgquist,
Per Höllsberg
Fra HE Studier: Sagsbehandler, Inge Hougaard Ipsen (referent)

1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat fra 18. februar

3.

Dispensationssager (afgørelse)
3.1 Orientering om afgjorte sager siden sidst
3.2 Sag 1
3.3 Sag 2
3.4 Sag 3

4.

Status vedr. aflysning af teoretisk undervisning på kandidatuddannelsen i medicin (orientering)

5.

Behandling af kursus udbudt af Aarhus Universitets Erhvervsudvalg
og Institut for Virksomhedsledelse i regi af Aarhus Universitets Summer University 2020 (godkendelse)
Studienævnet bedes behandle kurset med henblik på at vurdere, om det ækvivalerer valgfag i kandidatuddannelsens studieordning på 2. semester, og dermed om
studerende, der tager kurset, kan få merit for valgfaget.
Bilag:
Ad. 5.1 Sagsfremstilling
Ad. 5.2 Kursusbeskrivelse Entrepreneurship and new venture creation.

6.

Godkendelseskrav for klinikforløb på kandidatuddannelsen 2020 (beslutningspunkt)
På baggrund af tidligere drøftelser i projektgruppen for revision af kandidatuddannelsen fremsættes forslag til godkendelseskrav for klinikforløb. Forslaget tilgodeser ønsker fra en række af regionens afdelinger om sikkerhed for studenterfremmøde til planlagte aktiviteter/opgaver i klinikken. Det vurderes også internt,
at krav, der understøtter de studerendes fulde fremmøde vil bidrage til, at der på
den lange bane fortsat planlægges udbytterige aktiviteter for de studerende i kli-
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nikken, og at de studerendes tilknytning til de enkelte afdelinger fremmes. Vedlagt er bilag med forlaget. Der følger også et bilag indeholdende kursusledernes
kommentarer til forslaget.
Bilag: Ad.6 Godkendelseskrav klinikforløb.

7.

Behandling af meritskema mellem overgangordninger på bachelor i
medicin (godkendelse)
Det indstilles, at studienævnet godkender vedlagte forslag til merit mellem 2015
bachelorstudieordning i medicin og linjerne i bachelor interimordningen 2019.
Særligt henledes opmærksomheden på merit for bachelorprojektet, der har forskellige udformninger i hhv. perioden før 2021 og så foråret 2021.
Bilag:
Ad. 7.1 meritskema
Ad. 7.2 illustration af skift mellem 2015 og 2019 ordning ved 6. semester.

8.

Evaluering af studiestarten 2019 (til orientering og evt. drøftelse)
Vedlagt evaluering af den studiestart, der gennemføres i regi af studievejledningen og tutorerne på medicin.
Bilag: Ad. 8 Medicin, studiestartsevaluering

9.

Kursusevaluering – formatet fremadrettet (drøftelsespunkt)
Studienævnet har tidligere vedtaget procedure for behandling af kursusevalueringer, der bygger på dialog mellem studerende og kursusleder, og som trækker på
holdrepræsentanter. Health har i 2019 vedtaget en fælles procedure, der i store
træk bygger på den model, der er implementeret på medicin, men som har nogle
nuanceforskelle, der tager højde for implementering af nye evalueringsspørgsmål
i F19 samt vedtagne grænseværdier herfor.
Studienævnet bedes drøfte den fremadrettede strategi og procedure for behandling af kursusevalueringer – dels for de kurser, der afvikles på eksisterende ordninger (F20/E20), og dels for de nyudviklede kurser på interrim og nye studieordninger, der implementeres fra E20.
Endvidere bedes studienævnet drøfte behovet for evaluering af de kliniske forløb
på ny kandidatstudieordning.
Bilag:
Ad. 9.1 Fakultetsledelsens procedure for behandling af kursusevalueringer
Ad. 9.2 Studienævnets egen procedure for behandling af kursusevalueringer
(2018)
Ad. 9.3 Evalueringsspørgsmål, skala samt grænseværdier.

10. Kursusevaluering – behandling af efterårets resultater (beslutningspunkt)
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Studienævnet bedes med udgangspunkt i oversigten over evalueringsresultaterne
fra efterårets kurser beslutte, hvorledes evalueringsresultaterne skal behandles i
studienævnet på mødet i april.
Til mødet i april tages udgangspunkt i evalueringsrapporterne for hhv. bachelorog kandidatuddannelsen, der også indeholder kvalitative kommentarer, samt
kommentarer fra de enkelte kurser.
Til orientering er vedlagt oversigt over evalueringsresultaterne fra samtlige uddannelser på Health, efteråret 2019.
Bilag:
Ad. 10.1 Medicin overblik
Ad. 10.2. Health overblik

11. Evt.

