
 
 

 
 

 Aarhus Universitet 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 89421111 
Fax: 89421109 
E-mail:  au@au.dk 
http://www.au.dk 

 

Det odontologiske 
Studienævn 
 
Dato: 19. juni . 2019  

 
 
Side 1/4 

AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Møde den: 09. oktober 2019 kl. 16.15  
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611-121 B 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Golnoush Bahrami Møller, Louise 
Hauge Matzen, Jes H. Nielsen, Irene Dige, Katrine Mølgaard Johannsen, 
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4. Opfølgning på statusmødets handleplan 
5. Status på Studieordningsrevisionen 
6. Orientering fra Studieleder m.fl. 
7. Sagsbehandling siden sidst 
8. Eventuelt 
9. Ekstraordinært punkt: Godkendelse af eksamensplanen for vinte-

ren 2019/2020 
 
 
Ad pkt. 1 Retskrav på optag på KA-uddannelsen – nu 3 år (genbehand-
ling) 
 
Med det udvidede retskrav har studerende ret at blive optaget på deres kandi-
datuddannelse indtil tre år efter afsluttet bacheloruddannelse. Det vil få ind-
flydelse på reglen om den faglige tidgrænse på 9 år, som uddannelsen i odon-
tologi har i studieordningen. Det har vist sig, der er elementer i sagen, der ikke 
er inddraget i studienævnets behandling af punktet på sidste studienævnsmøde, 
hvorfor sagen er på dagens dagsordenen til genbehandling. 
 
Studienævnet besluttede følgende: 
 
Den faglige tidsgrænse for beståelse af bacheloruddannelsen i odontologi fast-
holdes og er 5 år. 
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Forældelsesfrist for adgangsgrundlaget for optag på kandidatuddannelsen, 
dvs. en bacheloruddannelse i odontologi må ikke være mere end 8 år gammel 
beregnet fra optagelsestidspunktet på bacheloruddannelsen. 
 
Der er fremover ingen faglig tidsgrænse for beståelse af kandidatuddannelsen. 
 
 
Ad pkt. 2 Personsag 
Der var indkommet en ansøgning om fritagelse for at deltage i obligatorisk 
undervisning, uden at undervisningen skulle følges i på et andet tids-
punkt. 
 
Studienævnet imødekom ikke ansøgningen. 
 
Ad pkt. 3 Undervisningsevaluering F19 
 
Evalueringen af forårets undervisning foreligger nu, og studienævnet har 
modtaget tilbagemeldinger fra enkelt af undervisere. 
 
Studienævnet udtrykte stor skuffelse over, at der er så lidt engagement til 
at evaluere undervisningen. Studielederen har italesat problemet overfor 
institutledelsen, men Studienævnet anmodede om, at den lave evalue-
ringsprocent tages op i uddannelsesforum. 
 
Det undersøges, hvornår underviserne får remindere om, at der skal eva-
lueres. Dette for at klarlægge, om der gennem en ændring af tidspunktet 
for udsendelse af rykkere, kan opnås flere gennemførte evalueringer. 
 
Der var ingen bemærkninger eller særlige fokuspunkter til de evaluerin-
ger, der var blevet foretaget for foråret 2019. 
 
 
Ad pkt. 4 Opfølgning på statusmødets handleplan 
 
På baggrund af statusmødet med prodekanen i juni måned blev der udar-
bejdet en handleplan for tandlægeuddannelsen. To af punkterne påpeger 
behov for tiltag i forhold til ”Feedback” og ”Stress”.  
 
Studienævnet drøftede mulige tiltag ift. til optimering af ”feedback” i un-
dervisningen samt forebyggelse af stress blandt tandlægestuderende, og 
kom frem til følgende. 
 
Stress: Det undersøges, om der er muligheder for at italesætte den stress 
den enkelte studerende mærker i konference-timerne på Fællesklinikken. 
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Studienævnet undersøger muligheder for konsulentbistand udefra (Mind-
fulness). 
 
Feedback: Der skal gøres en indsats for, at kvantiteten af kliniske arbejder 
i højere grad italesættes som vejledende angivelser, og ikke som absolutte 
krav i bedømmelsen af præstationerne. 
 
Cesu har tilbudt at komme til studienævnet og tale om feedback og de mu-
ligheder der er for udvikling af feedbacken i undervisningen. Studienæv-
net takker ja, til dette tilbud. 
 
Ad pkt. 5 Status på studieordningsrevisionen 
 
Delprojektlederen opdaterede studienævnet på revisionsarbejdet. 
 
Ad pkt. 6 Orientering fra Studieleder m.fl. 
 
Orientering fra Studieleder: 

a) Identificering af en studerende fra studienævnet, der kan deltage på 
uddannelsesdagen og give et oplæg sammen med studielederen. 
 
De studerende finder inden næste møde ud af hvem der kan deltage.  
 

b) Anvendelse af patientvideoer på Health (kortlægning af omfang) 
 
Udsprunget af en sag fra KU, hvor et kamera med en patientvideo var 
blevet stjålet, spurgte Studielederen ind til, om Studienævnet var be-
kendt med undervisning, hvor der blev optaget videoer, hvor patienter 
indgår. 
 
Studienævnet er ikke bekendt andre optagelse af videoer end de, der 
laves i psykologiundervisningen. Studielederen vil imidlertid under-
søge, om de fotos, der indgår i undervisningen, underlægges samme 
skærpede vilkår. 
 

c) Ny uddannelsesambassadør: 
Dorte Lindelof 
 

d) Fakultetet har nu en Studenterforskningspris 
 
Studienævnet opfordrer til, at de studerende spreder budskabet, og at 
instituttet sætter det i månedsbrevet og ”Odontolitten” 
 
 

Orientering fra Studienævnsformanden: 
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a) Tilbagemelding fra IOOS vedr. status på læringsrum 
 
Formanden kunne meddele, at der er opmærksomhed på institut-
tet herom, og der arbejdes med kortlægning af antal studierum ef-
ter fortætningsprocessen. 
 

b) Dukseordning etableret af Hygiejneudvalget 
 
Formanden har forsøgt at få fat i den ansvarlige for den nye ”dukse-
ordning”. Det har imidlertid ikke været muligt at få en status endnu, 
men formanden vender tilbage med en status på novembermødet. 

 
 
Ad pkt. 7 Sagsbehandling siden sidst 
 
Der var ingen bemærkninger hertil. 
 
Ad pkt. 8 Eventuelt  
 
Det er af et studienævnsmedlem bemærket, at der foretages optagelses-
prøver på tandlægeuddannelsen på KU. Studienævnet vil gerne undersøge 
hvilke erfaringer KU har her. Dette kan eventuel tages med som et punkt 
på det møde, de to uddannelser planlægger i foråret 2020. 
 
Ad pkt. 9 Godkendelse af eksamensplanen for vinteren 2019/2020  
 
Eksamensplanen blev godkendt uden kommentarer. 
 
Meddelelser: 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 
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