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Dagsorden:
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Personsag
Omlægning af undervisning i Radiologi
Årsrapport fra Censorformandskabet
Uddannelseszoom
Status på Studieordningsrevision
Datoer for efteråret 2019 studienævnsmøder
Orientering fra Studieleder m.fl.
Sagsbehandling siden sidst
Eventuelt

Ad pkt. 1 Personsag
Der var indkommet en ansøgning om dispensation til særlige prøvevilkår.
Studienævnet imødekom ikke ansøgningen.
Ad pkt. 2 Omlægning af undervisningen i Radiologi
På Sektion for Radiologi arbejdes der på omlægning af noget af undervisningen på 5-. semester i digital retning. For at kunne teste om den mere
digitale undervisningsform er mere effektiv end den traditionelle ønskes i
efteråret 2019, at og noget af undervisningen går fra ikke- til obligatorisk
undervisning.
Konkret drejer det sig om to seminarer i efteråret 2019, hvor tilstedeværelse er påkrævet.
Studienævnet besluttede at imødekomme omlægningen.
Ad pkt. 3 Årsrapport fra Censorformandskabet
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Censorformandskabet har færdiggjort årsrapporten for 2018, og fremsender denne til studienævnets orientering.
Studienævnet tog rapporten til efterretning, og glædede sig over, at det
nuværende censorkorps samt allokeringen af disse fungerer ganske godt.

Ad pkt. 4 Uddannelseszoom
Uddannelseszoom er et digitalt værktøj, der kan understøtte unges valg af
uddannelse. På uddannelseszoom.dk er det muligt for kommende studerende at sammenligne op til tre uddannelser (både inden for og på tværs
af uddannelsesinstitutioner) på forskellige parametre vedr. uddannelsens
kvalitet og relevans i forhold til arbejdsmarkedet. Spørgeskemaundersøgelsen bag uddannelseszoom er gennemført af Epinion på vegne af og i
samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres hvert 2. år blandt studerende og dimittender fra
erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.
Studienævnet drøftede tallene og tendenserne i rapporterne. Især udslagene
på stress og feedback-niveauet gav anledning til en drøftelse af, hvordan der
kunne arbejdes med udfordringerne på områderne.

Ad pkt. 5 Status på Studieordningsrevision
Siden sidst har delprojektlederen udarbejdet en konkret proces- og tidsplan frem mod efteråret.
Studienævnet godkendte planen og drøftede, hvordan delprojektgruppen
for tandlægeuddannelsen kunne optimere kommunikationen ud til bl.a.
fagmiljøet. Det blev besluttet at høre Institutlederen om, hvorvidt der
kunne tilføjes en ”klumme” i Institutlederens månedlige nyhedsbrev, der
henviste til status på reformarbejdet samt linkede til relevante papirer på
fællesdrevet. Studielederen arbejder videre hermed.
Studienævnet drøftede desuden udfordringen med, at det er meget vanskeligt at planlægge store, fælles arrangementer, hvor alle VIP/Del-VIP
kan garanteres mulighed for at deltage. Det er overordnet Studienævnets
hensigt, at tilgodese alle fagområder videst muligt, men indser også, at det
ikke er muligt ved alle større, fælles arrangementer at undgå, at nogle af
underviserne ikke vil kunne deltage. Dette på grund af stramme tidsplaner, der presser fremdriften i Studieordningsprocessen, en tidsplan der
ikke altid muliggør langtidsplanlægning.
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På baggrund heraf har Sektion for Protetik aflyst en temadag den 24. maj.
Temadagen er ekstracurriculær og ikke obligatorisk og eksamensrelateret.

Ad. Pkt. 6 Datoer for efteråret 2019 studienævnsmøder
Studienævnet besluttede at tage udgangspunkt i følgende ved fastsættelse
af efterårets studienævnsmøder:
Tidspunkt 16:15
Længere møder frem for flere møder i forhold til studieordningsprojektet
Rullende dage
Ulige uger
Studienævnssekretæren laver et udkast til en mødeplan for efterårets studienævnsmøder 2019.
Ad. pkt. 7 Orientering fra Studieleder m.fl.
•

Match Making Dinner
Studielederen opfordrede til at både studerende og VIP tilmelder
sig arrangement.

•

Tilbagemeldinger til Studienævnet vedr. fokuspunkter fra undervisningsevalueringen E2018
Kemi og Biokemi:
Underviseren er i gang med at skrive en bog, og det forventes af
denne kan tages i brug i foråret 2020. Studienævnet afventer en
ansøgning herom.
Makroskopisk Anatomi:
Underviseren er opmærksom på de ventetider m.v. der giver anledning til ”irritation” hos brugerne af det digitale værktøj i undervisningen. Han forsøger løbende at sørge for at online-systemet kører hurtigt og problemfrit. Han gør imidlertid opmærksom
på, at der analoge øvelsesmuligheder er til rådighed for de studerende, men oplever ikke, at de efterspørges.

•

”Pårørendelokaler” ifbm. eksamen i odontologisk klinik
I forbindelse med den afsluttende eksamen i Odontologisk Klinik,
bliver Aud. C stillet til rådighed for familie og venner. Imidlertid vil
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der ikke fra Instituttets side tildeles ressourcer til pyntning og oprydning, hvilket de studerende selv må sørge for. Studienævnet foreslår at OF eventuelt kan være behjælpelig.
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•

Workshop vedr. Edinburgh Award og Slicc’s (Eva, Irene og
Golnoush)
Medlemmer fra Studienævnet har været til workshop omkring
”en ikke ECTS belagt honorering/synliggørelse af studerendes frivillige arbejde”, et projekt som AU arbejder med. Projektet er inspireret af ”Edinburg Awards”, og det forventes at blive en mulighed på AU.
Studielederen havde deltaget i et møde om ”Sliccs’s” – ligeledes et
projekt AU arbejder på bliver muligt for studerende. I modsætning til Edinburg Awards vil et Sliccs-projekt kunne erstatte et
fag i studieordningen og være ECTS belagt. Et projekt er båret af
den studerende med en vejleder på sidelinjen. Produktet er en
rapport, der evalueres af den studerende selv og vejlederen.

Ad Pkt. 8 Sagsbehandling siden sidst
Der var ingen kommentarer hertil.
Ad pkt. 9 Eventuelt
Forsøgsvis er indkaldelsen til dette studienævnsmøde foregået via Blackboard.
Studienævnet blev enige om at fortsætte indkaldelsesproceduren via
Blackboard, dog med supplerende indkaldelse via mail til de af medlemmerne, der måtte ønske dette.

Meddelelser:
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København:
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/
Mødet sluttede kl. 18.05
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