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Møde den: 11. september 2017 kl. 14.15 
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: VIP: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Helle Tolboe, 
Irene Dige. Stud: Line Vang Madsen, Hanne Baunwall, Freja Barslund 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Studievejleder 
Dorte Lindvald Pedersen 
 
Afbud fra: Janet Bürger 
 
 
Dagsorden: 

 
1. Personsag 
2. Eksamensplan 
3. Handleplan fra Statusmødet 
4. Studiemiljøundersøgelsen, vi kikker nærmere 
5. Undersøgelse af studiestart fra EVA 
6. Studienævnsmødernes placering fremover 
7. Orientering fra Studieleder 
8. Eventuelt 

 
Der var op til mødet indkommet to ekstra punkter til dagsordenen, som studienæv-
net besluttede, at behandle på mødet. En Personsag samt godkendelse af eksamens-
planen for vinter 2017/18. Punkterne kom på dagsordenen som nr. 1 og 2. 
 
 
Ad pkt. 1 Personsag 
 
En studerende havde søgt dispensation til at starte på klinikken, selv om Almen fysi-
ologi på 4. semester ikke er bestået. Den studerende har indgivet en klage over eksa-
mensresultatet. Den studerende trak ansøgningen tilbage inden mødet. Da sagen ud-
løser nogle principielle spørgsmål, valgte Studienævnet at behandle ansøgningen, på 
trods af at den studerende havde trukket klagen tilbage. 
 
Studienævnet besluttede, at den studerende skal have lov til at følge stødkurserne, 
for at undgå studieforlængelse i tilfælde af, at den studerende får medhold i sin 
klage. Ved medhold, vil den studerende blive eftertilmeldt 5. semester, og kan såle-
des følge sit studie normalt. 
 

Referat 
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Ad pkt. 2 Eksamensplan 
 
Eksamensplanen for vinteren 2017/2018. 
 
Studienævnet ønsker at Anatomieksamen d. 3/1 flyttes til d. 5/1, såfremt faglærer er 
enig. Resten af eksamensplanen blev godkendt. 

 
 

Ad pkt. 3 Handleplan fra Statusmødet 
 
På statusmødet i juni med prodekan Charlotte Ringsted, blev der udarbejdet en 
handleplan for de fokuspunkter, der skal arbejdes med det kommende år. 
 
I henhold til handleplanens pkt. 1: Det blev besluttet, at Studieleder laver et udkast 
til, hvordan vi fremover evaluerer de kliniske færdigheder. Studienævnet godkender 
inden deadline. 
I henhold til handleplanens pkt. 4: Der vil blive udarbejdet et nyt Studiestartsforløb i 
forbindelse med tilblivelsen af den nye studieordning. Den nye studieordning er i 
proces. 
 
 
Ad pkt. 4 Studiemiljøundersøgelsen, vi kikker nærmere 
 
Et af produkterne fra studiemiljøundersøgelsen 2017 er de ”Kvalitative kommenta-
rer”, som Studienævnet modtog inden sommerferien. 
 
Studienævnet gennemgik kommentarerne og drøftede mulige tiltag, og følgende til-
tag er blevet igangsat: 

1) De studerende efterlyser grupperum: Studieleder gjorde opmærksom på, at 
der er grupperum på 4. etage, som må benyttes. Dette vil blive formidlet til 
alle studerende på BB. 

2) De studerende på 1. semester ”føler sig alene”: Studievejledningen har lavet 
læsegrupper, og Anatomiunderviser bruger disse læsegrupper aktivt i under-
visningen. 

3) De studerende føler, der er ”kamp” om behandlingerne: Der er dette forår 
indskrevet flere patienter. 

 
Ad pkt. 5 Undersøgelse af studiestart fra EVA 
 
Der er netop kommet en ny rapport fra evalueringsinstituttet EVA, der handler om 
sammenhængen mellem ”studiestarten” og frafald.  
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Rapporten beskriver bl.a., at den optimale varighed af studiestart er 10 dage. Tand-
lægeuddannelsens studiestart er 9 dage, og Studievejledningen evaluerer hvert år 
studiestartsforløbet. Næste år vil Studievejledningen lave et Team-building-forløb, 
som et nyt tiltag, der skal styrke sammenholdet. 
 
Ad pkt. 6 Studienævnsmødernes placering fremover 
 
Foranlediget af en udvidelse af antallet af studienævnsmedlemmer og deraf studen-
termedlemmernes udfordring med at nå møderne til kl. 14:15 pga. af undervisning, 
blev det på sidste møde besluttet, at Studienævnet skulle drøfte muligheden for æn-
dring i mødetidspunkter/dage. 
 
Det blev besluttet, at fastholde d. 2/10 kl. 14.15. Derefter flyttes møderne til onsdage, 
gerne ulige uger, kl. 16.15. Der udsendes nye datoer. 
 
Ad pkt. 7 Orientering fra Studieleder 
 

a) Evaluering af Bachelorprojektet  
• Censorerne har ønsket der afsættes mere tid til eksaminationen. Der vil 

fremover blive afsat mere tid. 
• En censor har også pointeret, at der er stor variation mellem de enkelte 

vejlederes eksamination. Studieleder vil tage initiativ til at indkalde alle 
vejledere til et møde, hvor dette diskuteres mhp. at få et mere ens vurde-
ringsgrundlag. 
 

b) Status for nyt Aftagerpanel 
• Er i proces. 

 
c) Censoropslag 

• Censorer kan ansøge om ansættelse i censorkorpset i perioden d. 15/9-
1/11 2017. Studieleder kontakter Tobias Abell Nielsen mhp. hvordan vi 
får sendt opslaget ”Censorater i Censorkorpset” ud til så mange som mu-
ligt. Under alle omstændigheder sendes opslaget til alle faglærere. 

 
d) Referatet fra KBH ligger på nettet. 

 
 
Ad pkt. 8 Eventuelt 
 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
 
Mødet sluttede kl. 15.4 
EK/gs 


