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Møde den: 28. august 2019 kl. 16.15 
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige, Louise 
Hauge Matzen, Katrine Mølgaard Johannsen, Ellen Holck Kristensen  
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Klinikleder Helle 
Tolboe, Studievejleder Dorte Lindvald Pedersen 
 
Afbud fra: Simone Uggerholm, Golnoush Bahrami Møller, Helle Lassen Zepernick, 
Valerie Senger 
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5. Besøg fra KU, tandlægeuddannelsen 
6. Status på Studieordningsrevisionen 
7. Orientering fra Studieleder m.fl. 
8. Sagsbehandling siden sidst 
9. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 1 Dimensionering 2019  
 
Tandlægeuddannelsen har i sommerferien fået øget dimensioneringen for optag 
fra september 2019 med 15 pladser. Der optages således 87 studerende på 1. se-
mester. 
 
Studienævnet tager det øgede optag til efterretning, og forventer at det øgede op-
tag medfører ekstra lærerkræfter, så kvaliteten opretholdes. Studienævnet er 
imidlertid bekymret for om der er patienter nok til de næste års øget optag. Lede-
ren af fællesklinikken oplyser, at der er patienter nok lige nu. Studienævnsfor-
manden og lederen af FK vil holde øje med patientmassen. 
 
Ad pkt. 2 Optag 2019 
 
Der foreligger nu en samlet oversigt over KOT-optaget 2019. 
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Studienævnet tager rapporten til efterretning og bemærker, at tallene illustrerer 
at vi har en populær uddannelse. 
 
Ad pkt. 3 Retskrav på optag på KA-uddannelsen – nu 3 år 
 
Med det udvidede retskrav har studerende ret at blive optaget på deres kandidat-
uddannelse indtil tre år efter afsluttet bacheloruddannelse. Det vil få indflydelse 
på reglen om den faglige tidgrænse på 9 år, som uddannelsen i odontologi har i 
studieordningen. 
 
Studienævnet besluttede følgende formulering: 
 
”Kandidatuddannelsen i odontologi skal være bestået senest 4 år efter påbegyn-
delse af uddannelsen, og senest 9½ år efter påbegyndelse af de adgangsgivende 
bacheloruddannelse. Orlovsperioder udskyder ikke den faglige tidsgrænse.” 
 
Det har vist sig, der er elementer i sagen, der ikke er inddraget i stu-
dienævnets behandling, hvorfor sagen vil blive genbehandlet på 
næstkommende møde – desuden foranlediger det, at dette referat 
først kan godkendes på næste studienævnsmøde! 
 
Ad pkt. 4 Ny udgave af lærebog, Almen Fysiologi 
 
Den 14. udgave af lærebogen Vanders Human Physiology kan ikke længere købes, 
derfor ibrugtages udgave 15. af lærebogen fra efteråret 2019. 
 
Studienævnet godkendte den nye udgave af lærebogen i faget. 
 
Ad pkt. 5 Besøg fra KU, tandlægeuddannelsen 
 
Studienævnet og studielederen fra Odontologistudiet på KU vil bl.a. gerne komme 
på besøg i Aarhus for bl.a. at høre om organiseringen og tilrettelæggelsen af den 
kliniske undervisning. Besøget kombineres med en snak studienævnene imellem 
om alignment mellem de to uddannelser på hhv. KU og AU. 
 
Studienævnet foreslår at mødet bliver i uge 11 eller 12. KU vil blive kontaktet mhp. 
de kommer med datoer der passer dem bedst. 
 
Ad pkt. 6 Status på Studieordningsrevisionen 
 
Tovholder på projektet Irene Dige orienterede generelt, og kunne berette at vi føl-
ger tidsplanen. 
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Ad pkt. 7 Orientering fra Studieleder m.fl. 
 
Startmerit: Studienævnsformanden orienterede om studienævnets opgave i for-
bindelse med vurdering af startmeritter, som er uddelegeret til studienævnsfor-
manden, som i øvrigt kunne berette, at behandlingen af startmeritterne i denne 
omgang er afsluttet. 
  
Studieleder:  

• Der kommer datoer for kurser i entreprenørskab. I denne forbindelse vil 
der være mere information om kurserne. 

• Biblioteket har spurgt om de kan tilbyde mere, som kan bruges i uddan-
nelsen. Studienævnet bedes tænke over hvad. 

• Kommunerne som har vores studerende i praktik om foråret, vil gerne 
komme og fortælle om hvad de kan tilbyde.  SL tænker ikke det er en op-
gave for uddannelsen, men måske kunne Odontologisk forening tage hen-
vendelsen. 

• På grund af GDPR skal de studerende informeres om hvordan de håndte-
rer sociale medier her på skolen. Der findes en folder/retningslinjer som 
alle semestre skal have gennemgået. 1. sem. får det i forbindelse med 
”Tavshedspligt” forelæsningen. 3. sem. får det i forbindelse med ”Intro-
duktion til fællesklinikken”. 5., 7. og 9. sem. får det i forbindelse med en 
forelæsning. Retningslinjerne vil også komme til at ligge på Blackboard. 

• CESU vil gerne komme på et studienævnsmøde og fortælle om feedback. 
Studienævnet hilser CESU velkommen.  

 
Studienævnsformand: 

• I forbindelse med lokalefortætningsprocessen på Health har IOOS afstået 
lokaler. Studienævnet finder det bekymrende, hvis det medfører reduce-
ret adgang for tandlægestuderende til pladser, hvor der kan arbejdes en-
keltvis eller i grupper. Dette har i mange år været et problemområde, der 
fremstår klart i studiemiljøundersøgelserne. Studienævnets formand vil 
på vegne af studienævnet rette forespørgsel herom til institutledelsen.   

 
Ad pkt. 8 Sagsbehandling siden sidst 
 
Der var ingen kommentarer til dette punkt. 
 
Ad pkt. 9 Eventuelt 
Der blev i studienævnet rejst kritik af ”Grønnegårdens” nuværende funktion, 
idet der var enighed om, at det vil være ønskeligt, såfremt området reetableres 
til rekreativt område til glæde for både studerende og medarbejdere.   
 
Mødet sluttede kl. 18.45 
EK/gs 


