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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Evaluering af studiestarten 2018
Studieordningsrevision – gæst Eline Skjøttgaard Lorentzen
Meddelelser og nyt fra Studieleder
Sagsbehandling siden sidst
Eventuelt

Ad pkt. 1 Evaluering af studiestarten 2018
Rapporten for studiestarten i 2018 foreligger. Rapporten giver et indblik i, hvordan studiestarten på odontologi er blevet modtaget blandt de studerende.
Studienævnet var overordnet tilfreds med evalueringen, og havde kun et par enkelt punkter at bemærke:
•
•
•

Alkoholpolitikken på AU i forbindelse med rusarrangementer skal præciseres og overholdes
It-introduktionen optimeres

Dorte Lindvald Pedersen, fra Vejlederteamet forklarede, at der I år havde været
en brist i kommunikationen med chef-tutorerne, hvorfor der ikke havde været
den intro til IT, der har været de tidligere år. Normalt er det med succes, at det er
de ældre studerende, der ”underviser” de nye studerende i IT-platformene, hvilket vil blive optimeret til næste år. For så vidt angår alkoholpolitikken vil dette ligeledes blive strammet op omkring.
Ad pkt. 2 Studieordningsrevision
Studienævnet havde besøg af Eline Skjøttgaard Lorentzen, der understøtter administrativt revisionsprocessen for IOOS. Eline perspektiverede procesplanens udmøntning af fase 1, og tegnede sammen med studienævnet et billede af den videre
proces.
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Studienævnet besluttede at mødes to hele arbejdsdage i januar 2019, hvor kommissoriet til projektgruppen for delprojektet ”Bachelor- og kandidatuddannelsen
for odontologi” skal udarbejdes. Datoerne er: 23. og 25. januar 2019.
Desuden blev medlemmerne bedt om pr. mail hurtigst muligt, at byde ind med
mulige datoer på onsdage i ulige uger for studienævnsmøderne for foråret 2019
Det blev besluttet at 1. studienævnsmøde i 2019 bliver den 30. januar.
Ad pkt. 3 Meddelelser og nyt fra Studieleder
a.

Status for undervisningsevaluering foråret 2018

•

Kliniklederen skriver til underviserne på FK vedr. forårets evalueringer af
FK.

•

De obs.-punkter, der fremgik af evalueringen på Kir. følger studielederen
op på.

•

Der indhentes kommentarer fra underviseren i Alm Fysiologi

b. Kandidat-og chef undersøgelsen er kommet, der er gode kommentarer.
Tilbagemelding til Studienævnet kommer snart.
Ad pkt. 4 Sagsbehandling siden sidst
Der var ingen kommentarer til dette punkt.
Ad pkt. 5 Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
Meddelelser:
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København:
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/

