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Dagsorden:
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Studielederberetning og Statusmøde
Status på Studieordningsrevisionen
Bacheloreksamen og fordeling af censors tid.
Orientering fra Studieleder m.fl.
Sagsbehandling siden sidst
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 værdigrundlaget og målsætningerne i Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet
på uddannelsesområdet. Den årlige status er et vigtigt redskab i kvalitetssikrings- og kvalitetsudviklingsarbejdet og giver mulighed for at sætte fokus på såvel enkeltelementer i den enkelte uddannelse som hele uddannelsesforløb 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 studienævnets hhv. VIP og studerende fremsender sine kommentarer til statusrapporten.
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 kandidatuddannelse, 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 eksaminerne for Bachelorprojektet, hvor den tidsmæssige afvikling af eksaminationen 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 planlægningen for bachelorforsvarene bliver reorganiseret, så eksamen hænger 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 arbejdsgrupper med hhv. den fælles visitationsenhed og simulationsklinikken.
Tandplejeruddannelsen skal koordinere deres studieordningsændringer 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 ”teamklinikken”. 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

