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Møde den: 22. maj 2019 kl. 16.15  
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Sted: Bygn. 1611-121 B 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Golnoush Bahrami Møller, Louise 
Hauge Matzen, Jes H. Nielsen, Irene Dige, Katrine Mølgaard Johannsen, Helle 
Lassen Zerpernick, Line Vang Madsen, Valerie Senger 
 
Deltagere observatører: Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe, Studenterstu-
dievejlederne 
 
Afbud: Ellen Holck Kristensen 
  
 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
 

1. Studielederberetning og Statusmøde 
2. Status på Studieordningsrevisionen 
3. Bacheloreksamen og fordeling af censors tid. 
4. Orientering fra Studieleder m.fl. 
5. Sagsbehandling siden sidst 
6. Eventuelt 

 
Ad pkt. 1 Studielederberetning og Statusmøde 
 
Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker 
inden for rammerne af Aarhus Universitets fælles principper og rammer 
for uddannelseskvalitetsprocesser og er således baseret på værdigrundla-
get og målsætningerne i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet 
på uddannelsesområdet. Den årlige status er et vigtigt redskab i kvalitets-
sikrings- og kvalitetsudviklingsarbejdet og giver mulighed for at sætte fo-
kus på såvel enkeltelementer i den enkelte uddannelse som hele uddan-
nelsesforløb for at sikre og udvikle kvaliteten både i det enkelte fag og i 
sammenhænge på tværs af fag og uddannelsesforløb. 

 
Studienævnet drøftede studielederens udkast til den årlige statusrapport, 
og gav feedback og forslag til rettelser i indholdet. Det blev aftalt at studie-
nævnets hhv. VIP og studerende fremsender sine kommentarer til status-
rapporten.  

 
Studienævnet godkendte statusrapporten med de drøftede tilføjelser. 

 
 

Ad pkt. 2 Status på Studieordningsrevisionen 
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Delprojektgruppen har siden sidst arbejdet med det foreløbige udkast til 
”Kompetenceprofilerne” for hhv. den nye bachelor- og kandidatuddan-
nelse, som nu ligger i høring hos de fagansvarlige.  
 
Desuden er har delprojektgruppen forberedt den kommende workshop 
omhandlende uddannelsernes struktur. Til workshoppen er undervisere 
og interessenter på tandlægeuddannelsen inviteret. 
 
Studienævnet tog delprojektsgruppens status til efterretning. 
 
 
Ad pkt. 3 Bacheloreksamen og fordeling af censors tid 
 
Studienævnet har modtaget en henvendelse fra to censorer ved eksami-
nerne for Bachelorprojektet, hvor den tidsmæssige afvikling af eksamina-
tionen foreslås ændret. Anken på den nuværende afvikling går på, at selve 
eksaminationen og voteringen lider under alt for stort tidspres, hvilket går 
ud over kvaliteten af eksaminationen. 
 
Studienævnet drøftede censorernes henvendelse, og besluttede at plan-
lægningen for bachelorforsvarene bliver reorganiseret, så eksamen hæn-
ger bedre sammen med tid til votering og afgivelse af karakter. Desuden 
ønsker Studienævnet at Vejledningen for Bachelorprojektet overholdes, så 
der afsættes 15 minutter til overhøring, men tillægges mere tid til votering 
mellem eksaminationerne. 
 
 
Ad pkt. 4 Orientering fra studieleder m.fl. 
 

• Studielederen orienterede om status på de øvrige delprojekter. I 
delprojekt ”Klinisk Undervisning” arbejdes der p.t. i to arbejds-
grupper med hhv. den fælles visitationsenhed og simulationskli-
nikken.  

• Tandplejeruddannelsen skal koordinere deres studieordningsæn-
dringer med København, hvilket giver en lidt langsommere proces. 

• Den kliniske tandteknikeruddannelse er i afklaringsfasen omkring 
uddannelsens fremtidige form. 

• Der skal laves en strategi og plan over hvordan delprojekterne 
kommunikerer deres arbejde og statusopdateringer til fagmiljøet 
og de studerende. 

• Der foreligger nu en kvalitativ evaluering af pilotprojektet ”team-
klinikken”. Man afventer den kvantitative evaluering. 

• Kursuskataloget opdateres fremover kun en gang om året – dog 
med undtagelse af opdatering af valgfag 

• Eva Karring er udnævnt af fakultetet til at være faglig koordinator i 
forhold til gymnasierne herunder bl.a. med fokus på rekruttering. 
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Ad pkt. 5 Sagsbehandling siden sidst 
 
Hertil var der ingen kommentarer 
 
 
Mødet sluttede kl. 18:30 
EK/lls 


