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Møde den: 02. oktober 2017 kl. 14.15 
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Helle Tolboe, Irene 
Dige, Hanne Baunwall, Janet Bürger, Freja Barslund,  
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Dorte Lindvald Pe-
dersen 
 
Afbud fra: Line Vang Madsen 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Ændring af prøveform ved reeksamen i Oral Histologi 
2. Ændring af mødedatoer i efteråret 2017 
3. Uddannelsesdag 2017 på Health 
4. Orientering fra Studieleder 
5. Eventuelt 
 

Ad pkt. 1 Ændring af prøveform ved reeksamen i Oral Histologi 
 
Faget Oral Histologi har søgt Studienævnet om, at få mulighed for at ændre eksa-
mensformen ved reeksamen, såfremt der er 4 eller færre tilmeldt. Der er i ansøgnin-
gen gjort rede for den ordinære eksamensform og den ønskede reeksamensform. 
 
Studienævnet drøftede de forskellige parametre, der gør sig gældende i forhold til 
valg af eksamensform, herunder det forvaltningsretslige ”lighedsprincip” således, at 
reeksamen hverken er lettere eller sværere at deltage i. Den ønskede reeksamens-
form er ”mundtlig” med 25 minutters forberedelsestid, og der eksamineres i 3 ho-
vedspørgsmål, fordelt på forskellige emner i pensum. Varigheden af reeksaminatio-
nen er 20 min.  
 
Studienævnet har noteret, at fagansvarlig har lagt vægt på, at den ændrede prøve-
form tilgodeser fagets formål samt afspejler undervisningsformen på kurset. Desu-
den vil niveauet af fagets udprøvning ikke blive ændret ved en mundtlig reeksamina-
tion.  
 
Studienævnet imødekom ansøgningen. I forhold til de ressourcer, der skal anvendes 
til forberedelse af en reeksamination, fandt Studienævnet det hensigtsmæssigt at 
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sætte skillelinjen for, hvor mange eksaminander der er tilmeldt, til 6 tilmeldte eller 
færre. 
 
 
 
Ad pkt. 2 Ændring af mødedatoer i efteråret 2017 
 
De to sidste mødedatoer for efteråret 2017 er besluttet til at blive afholdt: 
 
Tirsdag 07. november 16:15 
Onsdag den 06. december kl. 16.15 
 
 
Ad pkt. 3 Uddannelsesdag 2017 på Health 
 
Der afholdes uddannelsesdag på Health den 13. december. Studienævnet har fået til 
opgave at udpege deltagere, der vil levere et ”speed-oplæg” samt 2 stk. roll-up, der 
præsentere nogle af de projekter vi arbejder med i øjeblikket, eller nogle initiativer vi har 
god erfaring med, og som kan have relevans for resten af Health. 
 
Det blev besluttet at Eva Karring laver et ”Speed oplæg”. Med hensyn til opgaven med at 
lave ”Roll-up” vil de studerende søge efter interesserede i OF. 
 
 
Ad pkt. 4 Orientering fra Studieleder 
 

a) Kort om det kommende ”Visionsseminar”: Seminaret forgår onsdag den 4. – 
torsdag den 5. oktober, og der deltager gode kræfter fra IOOS. Det forventes 
at resultatet af seminaret danner grundlag for en konkret ”Visionspapir” for 
de tandfaglige uddannelser. 
 

b) Status på nyt Aftagerpanel: Der er god tilslutning fra de profiler/personer 
Studienævnet har peget på, og der mangler kun tilbagemelding fra ganske få. 
Studieleder følger op herpå.  

c) Status på lokaler til gruppearbejde: Der skal findes et fælles bookingsystem, 
så alle studerende på IOOS har mulighed for at reservere et arbejdsrum. Må-
ske er Web-Untis løsningen? Studieleder arbejdervidere med en fælles løs-
ning. 

d) Generelt om regler ved fravær fra obl. Undervisning: Uddannelsen under-
streger, at obligatorisk undervisning ikke gentages, ved fravær pga. rejser og 
lign. 

e) Undervisningsevaluering foråret 2017: Ligger klar til behandling. Der er 
sendt besked til de undervisningsansvarlige om, at fremsende Studienævnet 
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deres kommentarer. Behandling af undervisningsevalueringerne er planlagt 
til næste møde i november. 

f) Valg 2017 på AU: Studienævnets medlemmer blev gjort opmærksom på 
deadlines i forbindelse med det kommende valg til Studienævnet. 

 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 16:15 
EK/lls 
 
 
 
 
  

 


