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Dagsorden:
1. Personsager
2. Manglende tilslutning til forelæsninger
3. Status på reformarbejdet
4. Uddannelsestænkning
5. Meddelelser og nyt fra Studieleder
6. Sagsbehandling siden sidst
7. Eventuelt
Ad pkt. 1 Personsager
Der var to personsager på dagsordenen:
1. Ansøgning om 5. eksamensforsøg i Almen Fysiologi
2. Ansøgning om forlængelse af max. Studietid
Begge ansøgninger blev vurderet til afslag.
Ad pkt. 2 Manglende tilslutning til forelæsninger
Studienævnet har nu fået tilbagemelding fra instituttet med opbakning til nedsættelse af et udvalg, der arbejder med udfordringen omkring manglende tilslutning
til forelæsningerne. Udfordringen, med at de studerende fravælger at møde op til
forelæsninger, er med årene blevet større og større og vedrører ikke kun et enkelt
fag eller to, men har bredt sig som en ”kultur” på uddannelsen. Derfor ser studienævnet det som et fælles anliggende for uddannelsen, og søger derfor bredt
blandt kollegerne på instituttet efter medlemmer til udvalget.
Studienævnet besluttede at Louise Hauge Matzen og Irene Dige udarbejder et
kommissorie for udvalgsarbejdet til næste studienævnsmøde den 21. november.
Herefter nedsættes udvalget og arbejdet igangsættes.
Ad pkt. 3 Status for reformarbejde
Ifølge statusrapporten skulle studienævnet have modtaget en ”tjekliste” i løbet af
august måned.
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Listens formål forventedes at være medvirkende til en kvalificering af studienævnets arbejde med ”spejling af studiet i visions- og strategipapiret”.
Det har nu vist sig, at det ikke kan forventes, at der kommer en tjekliste, hvorfor
studienævnsformanden foreslår, at studienævnet nu færdiggør arbejdet med
”spejling af studiet i visions-og strategipapiret”.
Studienævnsformanden har derfor i udkast sammenskrevet studienævnets – indtil dato - idéer, overvejelser, konkrete forslag til ændringer samt øvrige forhold –
herunder lovgivningen samt EU-detektiver, der skal indarbejdet i de nye studieordninger.
Derudover foreligger der værdifulde notater fra de sessions, der blev afholdt på
Sandbjerg i efteråret 2017. Hvordan dette materiale kan supplere spejlingen af
studieordningen, er op til studienævnet at tage stilling til.
Studienævnet gennemgik det af formanden udarbejde rammedokument, og det
blev besluttet, at studienævnsformanden samt Golnoush Bahrami Møller frem til
næste møde den 21.november indarbejder værdifuld outcome fra Sandbjerg Seminaret i Studienævnets rammedokument.
Ad pkt. 4 Uddannelsestænkning
I reformarbejdet med de nye studieordninger, ønsker studienævnet at få konkrete
redskaber, der understøtter udviklingen af undervisningen og studieordningen
for tandlægeuddannelsen. Derfor ser studienævnet frem til den kommende workshop, arrangeret af CESU, og vil gerne medvirke til at forme indholdet af workshoppen.
Studienævnet udarbejdede en ”ønskeliste” for indhold på workshoppen, som efterfølgende sendes til Viceinstitutlederen for uddannelse.
Ad pkt. 5 Meddelelser og nyt fra studielederen
Vedr. Campus 2.0.

Health flytter ikke til den nye universitetsby (det tidligere kommunehospital), men flytningerne vil skabe nye muligheder for de, der bliver her i
Universitetsparken. Derfor indgår Health også som en vigtig del
af udviklingsplanerne for Campus 2,0 - og Dekanen opfordrer alle til at
byde aktivt ind i processen, så vi kan få indflydelse på det videre forløb.
På Health har man valgt at sætte særligt fokus på:
1. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer understøtte et
godt arbejdsmiljø / et godt studiemiljø
2. Hvordan kan vi med udviklingen af de fysiske rammer udvikle mere
moderne undervisningslokaler/læringsrum
3. Hvordan kan vi skabe mere liv i Universitetsparken
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Studienævnet fik pga. en kort deadline pr. mail mulighed for at melde forslag/ønsker ind til udformningen af det nye Campus 2.0. Imidlertid er der ikke indkommet nogen forslag fra studienævnets medlemmer, hvorfor der ikke kan sendes en
prioriteret ønskeliste herfra. Imidlertid er deadline for personlige henvendelser
ikke nået endnu, hvorfor hvert enkelt medlem stadig kan nå at fremsende ønsker.
Reviderede disciplinærregler
Aarhus Universitet har revideret sine disciplinærregler, der udover en teknisk justering er ændret med følgende:
• Et øget fokus på chikane, diskrimination og mobning – nedtoning af regler omkring indtagelse af mad, drikke og rygning.
• Udvidelse af universitetet til ikke kun at gælde på universitetet – AU IT-systemer og IT-platforme er taget med.
• Midlertidig bortvisning – hjemmel til at lederen kan træffe afgørelse om en midlertidig bortvisning med øjeblikkelig virkning. Midlertidig bortvisning skal altid
følges op af en indberetning til rektor, der kan efterprøve / legitimere afgørelsen.
• Tilføjelse af besiddelse af euforiserede stoffer og dokumentfalsk som eksempler
på forhold, der øjeblikkeligt indberettes til rektor
Reglerne kan findes her: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0:styrelse,-administration/01/01-06/
Chef og kandidatundersøgelsen
Undersøgelsen kører stadig, og der er netop sendt rykkere ud. Det forventes at de
første bearbejdede resultater foreligger i starten af december 2018.
Ad pkt. 6 Sagsbehandling siden sidst
Der var ingen kommentarer hertil. Gugge Smedegaard kunne oplyse om, at administrationen har udarbejdet en skabelon til brug ved sagsbehandling ved ansøgninger om særlige prøvevilkår specielt rettet mod dysleksi. Skabelonen giver mulighed for, at lave en dispensation for eksaminerne på hele uddannelsen, naturligvis under hensyntagen til den enkelte eksamens karakter. Tiltaget gør det lettere
for den studerende, således at man ikke forud for hver enkelt eksamen skal søge
dispensation, og således blot én gang skal søge og dokumentere for det usædvanlige forhold.
Ad pkt. 7 Eventuelt
Jes H. Nielsen kunne orientere Studienævnet om, at han har været til møde i en
tandlægefagligt sammenhæng, hvor sundhedsordføren for Socialtdemokratiet
deltog. Imidlertid var han meget interesseret i problematikken vedr. den nye dimensionering bl.a. på tandlægeuddannelserne. Studienævnet var enig med Jes H.
Nielsen i, at debatten er vigtig, og vil overveje at gå videre ind i den.
Meddelelser:
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København:
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http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/
Mødet sluttede kl. 18:30
EK/lls

