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Møde den: 12. juni 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, Irene Dige, Helle 

Tolboe, Janet Bürger, Jane Hejlesen, 

 

Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Emilie Friis Jen-

sen (studievejleder). 

 

Afbud fra: Marie Mårtensson, Line Vang Madsen 
 
 

Dagsorden: 

 

1. Personsag 

2. Ny censorbeskikkelse til efteråret samt Censorformandsskabets årsrapport 

2016 

3. Beskæftigelsesundersøgelse 2016 

4. Referat fra mødet den 21. november 2016 

5. Godkendelse af mødeplan for efteråret 2017 

6. Orientering fra Studieleder 

7. Eventuelt 

 

Ad pkt. 1 Personsag 

 

Der var indkommet en ansøgning om dispensation til, at bruge 1. forsøg til eksamen 

i Almen Fysiologi i august, uden at gå til den ordinære eksamen i juni. 

 

Studienævnet imødekom ikke ansøgningen. 
 

Ad pkt. 2 Ny censorbeskikkelse til efteråret samt Censorformandskabets  

årsrapport 2016 

 

Det er blevet tid til at beskikke et nyt censorkorps for Odontologi. Censorformand-

skabet havde bedt studienævnet om input til processen. Der er bl.a. ønske om at få et 

større og dermed mere robust korps. Desuden var formandsskabets årsrapport 2016 

fremsendt til orientering. 

 

Referat 
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Studienævnet opfordrer til, at censorformandskabet i hvervningen af censorer udfor-

mer opfordringen, så den udskiller sig fra mængden af mails i in-boksen. Studienæv-

net udtrykte endvidere, at medlemmerne gerne vil bidraget med at afsøge egne net-

værk for potentielle nye censorer. 

 

Studienævnet havde ikke væsentlige kommentarer til censorformandskabets årsrap-

port, men håber på et større og derved mere robust korps. 

 

 

Ad pkt. 3 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 

 

Studienævnet har adgang til et udvalg af resultaterne baseret på Aarhus Universitets 

beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen har været gennemført 

hvert år til og med 2014 og herefter hvert andet år. Det vil sige, at der ikke er gen-

nemført en undersøgelse i 2015, men først i 2016. I den fremsendte rapport er der 

præsenteret resultater for perioden 2011-2016. Desuden er der genereret en rapport 

på uddannelsesniveau. 

 

Ud fra rapporten konkluderede studienævnet, at der er gode argumenter for, at den 

nye studiereform for tandlægeuddannelsen på AU, tager følgende med i overvejel-

serne til nye undervisningselementer: 

 

 Ledelse 

 Udelegering, hvad må hvem? 

 

Desuden hæfter studienævnet sig ved, at det også i nærværende undersøgelse påpe-

ges, at der i den kommende reform, på ingen måde må skæres i den kliniske under-

visning. 

 

 

Ad pkt. 4 Referat fra mødet den 21. november 2016 

 

Foranlediget af, at studienævnsformanden er blevet opsøgt af tillidsmanden for VIP-

personalet på IOOS, er følgende problematik rejst for studienævnet. 

 

Tillidsmanden fremførte, at studienævnets gæst i forbindelse med mødet den 21. no-

vember 2016, mener at referatet fra mødet ikke i tilstrækkelig grad beskriver, hvad 

han udtrykte på mødet. 

 

Studienævnet beklager meget, at der har vist sig divergens mellem studienævnets og 

gæstens opfattelse af dialogen på mødet. 
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Ad pkt. 5 Godkendelse af mødeplan for efteråret 2017 

 

Mødeplanen blev godkendt med følgende datoer for efteråret 2017: 

 

28. august (kun såfremt, der er presserende personsager) 

11. september 

02. oktober 

06. november 

11. december 

 

Ad pkt. 6 Orientering fra Studieleder 

 

Studielederen orienterer om: 

 

1. Studienævnets rapport til statusmødet den 14. juni 

2. Status på nyt aftagerpanel 

3. Evaluering af ”Teamklinik” v/Irene 

 

Studielederen takkede studienævnet for input til statusrapporten, som nu er sendt til 

prodekanen for uddannelse forud for statusmødet den 14. juni. 

 

Prodekanen har godkendt studienævnets oplæg til profiler, der ønskes repræsenteret 

i det nye aftagerpanel for tandlægeuddannelsen på AU. Studielederen arbejder vi-

dere med at kontakte de personer, der er foreslået. 

 

Irene Dige deltog i det nylige evalueringsmøde omkring pilotprojektet ”Teamklinik-

ken”. På mødet blev der informeret om de kommende evalueringsresultater fra efter-

året 2016 og foråret 2017. Der planlægges desuden en workshop, hvor det skal drøf-

tes, hvordan den fremtidige Teamklik, skal fungere. Studienævnet ser gerne, at der i 

denne workshop deltager en tandlægestuderende. Irene Dige gjorde i øvrigt op-

mærksom på studienævnet for odontologis forventning om, at der udarbejdes en for-

mel målbeskrivelse af undervisningselementet, der kan indgå i studieordningen. 
 
 

Mødet sluttede kl. 16.30 

EK/lls 


