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Årets gang i Studienævnet for Medicin 
 

 Forårssemestret 2020 
 Tidspunkt Opgave Aktør Målgruppe 

Ja
nu

ar
/F

eb
ru

ar
 

9. januar Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

23. januar Studienævnsmøde januar  Studienævn/Studiekoordinator Studienævn 

23. januar Studienævnet konstituerer 
sig Studienævn Studienævn 

23. januar 

Nyvalgte 
studienævnsmedlemmer 
oplyses om gældende love, 
regler og fakultære rammer 

Studiekoordinator 

 
Studienævn  

6. februar Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

6. februar 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator 

Studienævn/Studerende 

Fe
br

ua
r/

M
ar

ts
 

14. februar Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

28. februar Studienævnsmøde februar  Studienævn/Studiekoordinator Studienævn 

13. marts Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

13. marts 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

M
ar

ts
/A

pr
il 

12. marts Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

26. marts 
Studienævnsmøde marts, 
herunder behandling af 
delpolitik for studiemiljø 

Studienævn/Studiekoordinator 
 
Studienævn 

9. april Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

9. april 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

Ap
ril

/M
aj

 10. april Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

24. april 
Studienævnsmøde april, 
herunder behandling af 
evaluering af studiestart 

Studienævn/Studiekoordinator 
Studienævn 
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8. maj Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

8. maj 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

M
aj

/J
un

i 

1. maj Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

15. maj Studienævnsmøde maj  Studienævn/Studiekoordinator Studienævn 

29. maj Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

29. maj 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

  Opfølgning på årets 
handleplaner***   

Ju
ni

 

5. juni Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

19. juni Studienævnsmøde juni  Studienævn/Studiekoordinator Studienævn 

3. juli Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

3. juli 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

 

 Efterårssemestret 2020 
 Tidspunkt Opgave Aktør Målgruppe 

Au
gu

st
 

6. august Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

20. august Studienævnsmøde august  Studienævn/Studiekoordinator Studienævn 

3. september Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

3. september 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

Se
pt

em
be

r/
O

kt
ob

er
 11. september Frist for indsendelse af 

ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

25. september Studienævnsmøde 
september  Studienævn/Studiekoordinator Studienævn 

9. oktober Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

9. oktober 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 
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 Efterårssemestret 2020 
 Tidspunkt Opgave Aktør Målgruppe 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

O
kt

ob
er

/N
ov

em
be

r 

8. oktober Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

22. oktober  Studienævnsmøde  
oktober Studienævn/Studiekoordinator  

Studienævn 

5. november Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

5. november 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

N
ov

em
be

r/
De

ce
m

be
r 

6. november Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

20. november 

Studienævnsmøde 
november, herunder 
behandling af delpolitik 6 for 
tilrettelæggelse og udvikling 
af uddannelse og 
undervisning.  

Studienævn/Studiekoordinator 

Studienævn 

4. december Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

4. december 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator Studienævn/Studerende 

  Opfølgning på årets 
handleplaner***   

De
ce

m
be

r 

3. december Frist for indsendelse af 
ansøgninger Studerende/Studiekoordinator Studerende 

17. december 

Studienævnsmøde december, 
herunder behandling af 
delpolitik 8 for overgang til 
job og karriere. 

Studienævn/Studiekoordinator 

Studienævn 

7. januar Frist for udsendelse af 
afgørelser Studiekoordinator Studerende 

7. januar 
Referat fra forrige 
studienævnsmøde på 
hjemmeside 

Studiekoordinator 
Alle med interesse 

Løbende Administrativ samt skriftlig 
sagsbehandling Studiekoordinator 

Studienævn/Studerende 

 

***:  
Studienævnet behandler løbende handlingsplaner for undervisningsevalueringer, som foretages på sidste 
undervisningsdag efter hvert modul.  
Ved aktualitet behandler Studienævnet for Medicin nedenstående på studienævnsmøderne: 
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− Studienævnet drøfter resultaterne af dimittendundersøgelser, studiemiljøundersøgelser og 
evalueringer af hele medicinuddannelsen og udarbejder handleplan. 

− Studienævnet udarbejder handleplan på baggrund af referat fra Aftagerpanelet i tilknytning til disse 
møders afholdelse (hvert år) 

− Studienævnet udarbejder handleplan på baggrund af referat og input-skema fra panelet med 
eksterne eksperter i tilknytning til disse møders afholdelse (hvert 6. år) 

− Studienævnet behandler studieordningsændringer inkl. prøveformer og kompetencemål 


