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Mødedato: 12. december 2017 
Mødested: Konferencerum 1614-399 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for Tandplejeruddannelsen og den Kli-
niske Tandteknikeruddannelse  
 
Deltagere: Helga Largren (deltager ikke), Jensa Ottosdottir, Uwe Henriksen, Anne-
Marie Christensen (afbud), Lene Meilstrup Martinussen, Sara Johanne Lin, Marie 
Louise Pade (Afbud), Anne Krøldrup, suppleant TP, suppleant KT 
Observatør: 
Mette Aakjær deltog som observatør for studievejledningen. 
Julie Nøjsen-Fallesen fra HE Studier deltog som observatør. JNFs deltagelse er del af 
et studieadministrativt forløb. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 21.11.2017 

Der er ikke indkommet kommentarer på referatet fra mødet d. 21.11.2017 og refe-

ratet er dermed godkendt.  

 

3. Studentersager (lukket punkt) 

Studienævnet tog orientering om behandlede sager siden sidste møde til efterret-

ning og traf derudover afgørelse i aktuelle sager.         

 

4. Beskæftigelsesundersøgelsen for tandplejeruddannelsen 

Studienævnet drøftede beskæftigelsesundersøgelsens resultater. 

I den forbindelse noterede studienævnet sig den lave svarprocent, idet alene 26 

personer har besvaret. 

Undersøgelsen tegner et velkendt billede, hvor dimittenderne får beskæftigelse i 

sundhedssektoren. Studienævnet noterede sig desuden, at dimittenderne i høj el-

ler nogen grad føles sig uddannet og påklædt til at varetage deres opgaver. 

Viceinstitutleder Caroline Hørsted ønsker at der udarbejdes beskæftigelsesunder-

søgelse i 2018/19, det vil det kommende studienævn høre mere om.. 

 

5. Censorrapport 

Årsberetningen fra censorformandskabet for uddannelsesåret 2016-17 samler op 

på de særlige forhold, der har haft betydning for tandplejeruddannelsen på AU og 

KU og på uddannelsen til klinisk tandtekniker på AU i årets løb. Beretningen er 

baseret på censorernes evalueringer fra gennemførte prøver og eksamener i ud-

dannelsen, samt har fokus på de temaer, som censorformandskabet løbende ar-

bejder med. 

Studienævnet drøftede censorformandskabets beretning og noterede sig at censo-

rerne generelt finder, at der er høj faglighed hos de studerende på uddannelsen. 
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Studienævnet fandt desuden, at er grund til opfølgning på Censorformandskabets 

anbefalinger: 

- at de studerendes it-kompetencer styrkes 

- at de studerendes innovative kompetencer styrkes 

- at de studerendes kompetencer i interdisciplinært samarbejde styrkes 

 

For at understøtte det videre arbejde bad studienævnet LMM om at gå retur til 

Censorformanden med henblik på at få uddybet anbefalingerne. Herefter vil an-

befalingerne blive taget med ind i det kommende arbejde med revision af studie-

ordningen.  

 

6. Aftagerpanelmøde og censormøde 

Studienævnet drøftede kort mødet med aftagerpanel og censorkorps (censorer fra 

Jylland) den 4. december 2017. 

Formatet blev drøftet og det blev foreslået, at drøftelserne på mødet skal struktu-

reres yderligere, herunder overveje at fremsende materiale og konkrete drøftel-

sespunkter til deltagerne forud for mødet. Det blev drøftet, hvordan man kan få 

aftagere til i højere grad at bidrage på møderne. 

Det blev ydermere foreslået, at uddannelserne blev samlet ved bordene, frem for 

at repræsentanter for de to uddannelser bliver mixet. 

 

Studienævnet udskød en egentlig drøftelse af mødets input til uddannelserne til 

kommende møde i studienævnet. 

 

7. Orientering fra studieleder 

Uddannelser der lægges ind under studienævnet: Diplomuddannelsen i 

oral helse og akademiuddannelsen odontologisk praksis lægges ind under studie-

nævnet for oral helse pr. 1.februar 2018 

 

Valg: Valg til studienævnet går ikke om.  

De valgte studienævnsmedlemmer pr. 1.2.2018: 

Lotte Thora Andersen (TP) 

Uwe Vestergaard Henriksen (TP) 

Jensa Elisabeth Øregaard (TP) 

Ulla Bæk Lindtoft (TP) 

Helga Largren (KT) 

Sara Johanne Lin (KT-studerende) 

Michael Hecht-Hansen (KT-studerende) 

Ingen tandplejer-studerende opstillede, de resterende tre studenterpladser er 

derfor formelt tomme. 
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Skabelon for udtalelse til studienævnets studentermedlemmer: Der er 

udarbejdet en fælles AU standard-skabelon til brug ved udarbejdelse af udtalelser 

til studerende, der varetager opgaver i medfør af universitetslovens styrelsesreg-

ler (studienævn og akademisk råd).  

Som studentermedlem kan man fået udarbejdet en udtalelse ved henvendelse til 

studienævnsformanden. 

           

Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Evt.  

 

Urkund: Aktuelt bliver alle skriftlige prøver på KT og TP testet for plagiering i 

Urkund. Health Uddannelsesforum har besluttet, at uddannelserne kan reducere 

til stikprøve med undtagelse af specialer og BA-projektet, som obligatorisk skal 

testet i Urkund. Punktet vil blive drøftet på et kommende studienævnsmødet. 

 

Skema for KT: Der er fortsat problemer med skemaerne på KT-uddannelsen, 

hvor skemaerne ikke bliver tilrettet. Det giver store problemer for de studerende, 

som selv skal finde informationerne rundt omkring i huset. Aktiviteter bliver æn-

dret og lagt ovenpå allerede planlagte aktiviteter. Desuden figurerer undervisere 

fortsat på skemaet, selv om de ikke underviser pt.  LMM følger op. 

 


