
 
 

7. marts 2022 

Godkendt årshjul 2022 - Studienævn for Medicin 
   

Møde nr.  dato Til behandling 

00-2022 
Konstituerende 
møde Primo februar  

• Valg af formand og næstformand 

• Nedsættelse af udvalg til faglig vurdering af MedIS og Medicin kandidat for ikke 
retskravs-ansøgere 

01-2022 2. marts 

• Godkendelse af forretningsorden  

• Godkendelse af årshjul 

• Godkendelse af uddelegeringsinstruksen 

• Igangsættelse af proces vedr. valg til årets underviser (forårssemesteret) 

• Godkendelse af principper for eksamensplanlægning E22 

• Forslag til emner studienævnet skal interessere sig for (forventningsafstemning) 

02-2022 30. marts 

• Censorindberetninger meddeles (jan) 

• Behandling af semesterevalueringer fra studerende E21 + kommentarer + 
behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter E21 

• Orientering om optagelse i kvote I 

• Behandling af foreløbig handlingsplan 

03-2022 27. april 

• Eksamens- og reeksamensplan E22 til godkendelse 

• Opfølgning på ikke godkendte/manglende semesterkoordinators evalueringsrapporter 

04-2022 24. maj 

• Orientering om forsinkede studerende 

• Mødeplan for F23 godkendes 

• Behandling af semesterbeskrivelser E22 

• Nedsættelse af meritudvalg til før-start merit -Danske Universiteter og Udenlandske 
Universiteter  

05-2022 24. august 

• Status vedr. før-start merit  

• Status vedr. ikke retskravs studerende til medicin kandidat 

• Status vedr. ikke retskravs studerende til MedIS kandidat 

• Status vedr. bemandingsplan 

• Igangsættelse af proces vedr. valg til årets underviser (efterårssemesteret) 

• Orientering om optagelse på uddannelserne  

06-2022 28. september 

• Orientering om opstilling til valg for studerende + VIP 

• Budget til MedIS Awareness  

• Godkendelse af principper for eksamensplanlægning F23 

07-2022 26. oktober 

• Behandling af semesterevalueringer fra studerende + kommentarer fra 
semestergruppemøder  

• Evaluering af uddannelsesforløb (afsluttende semestre) 

• Behandling af semesterkoordinators evalueringsrapporter F22 

• Censorindberetninger meddeles (maj/juni) 

• Indstilling af årets underviser til dekanatet 

08-2022 
 
23. november  

• Orientering om forsinkede studerende  

• Behandling af semesterbeskrivelser forårssemester F23  

• Eksamens- og reeksamensplan for F23 til godkendelse 

• Behandling af årlig datapakke 

09-2022 14. december 

• Studienævnets mødeplan for E23 godkendes 

• Status vedr. bemandingsplan 

• Behandling af status på handlingsplaner 

10-2023 25. januar 

• Behandling af censorformandskabets årsberetning 

• Evaluering af studienævnets arbejde i 2022 

.  


