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Møde den: 12. september 2018 kl. 16.15  
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Golnoush Bahrami Møller, Louise 
Hauge Matzen, Hanne Baunwall, Line Vang Madsen, Katrine Mølgaard Johann-
sen, Kristina Bjerg Pedersen 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard og studievejle-
der Dorte Lindvald Pedersen, Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe 
 
Afbud: Elias Rezai, Jes Halfdan Nielsen 
 
 

REFERAT 

 
Dagsorden: 
 

1. Besøg af Emilie Leth, Tandlægeuddannelser i andre lande 
2. Statusrapport, handleplan 
3. Ny bogudgave i Endodonti 
4. Internationalisering – udsættes – stilles i bero 
5. Eksamensplan 
6. Meddelelser og Nyt fra Studieleder 
7. Personsag 
8. Sagsbehandling siden sidst 
9. Eventuelt 
 

 
 
Studienævnsformanden indledte mødet med at byde studerende Kristina 
Bjerg Pedersen velkommen til studienævnet. Kristina indtræder som 1. sup-
pleant efter Janet Bürger, der blev færdig som kandidat i sommer.  
 
Da Janet var næstformand, skulle der vælges en ny blandt de studerende. Val-
get faldt på Line Vang Madsen, der således er næstformand indtil næste kon-
stituering i januar 2019. 
 
Studienævnsmedlem studerende Hanne Baunwall meddelte, at hun går på 
barsel, hvorfor 2. suppleant Helle Lassen Zepernick indkaldes til næste møde. 
 
Ad pkt. 1 Besøg af Emilie Leth, Tandlægeuddannelser i andre lande 
 
Til inspiration for arbejdet med de nye studieordninger var Ph.d. studerende 
Emilie Leth inviteret til at fortælle om hendes studie i, hvordan andre univer-
siteter rundt om i verdenen uddanner tandlæger. 
 
Tak til Emile for inspirationen. 
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Ad pkt. 2 Statusrapport, handleplan 
 
Næste skridt i årshjulet for kvalitetssikring af uddannelsen er, at studienæv-
net analyserer resultatet af statusmødet med prodekanen den 07. juni 2018  
 
Studienævnet gennemgik handleplanen og drøftede hvornår de enkelte opga-
ver skal på dagsordenen i studienævnet. For at komme videre hermed mang-
ler studienævnet et ”køreplan” for processen for studieordningsarbejdet, hvil-
ken blev efterlyst. 
 
Studienævnsformanden/Studielederen forelagde mailkorrespondance mellem 
viseinstitutlederen for uddannelse og hende, hvor Studienævnsforman-
den/Studielederen har bedt om et møde med henblik på udarbejdelse af en 
køreplan (tids- og procesplan) for studieordningsprocessen på tandlægeud-
dannelsen, en opgave, der ifølge handleplanen skal udføres af studieleder og 
viceinstitutleder i samarbejde. 
 
Viceinstitutlederen for uddannelse har meldt tilbage, at instituttet har fået al-
lokeret administrativ assistance fra HE-Studier til at hjælpe med styring af in-
stituttets projekter. I den forbindelse er den administrative medarbejder i 
gang med at lave en overordnet procesplan for implementering af vision- og 
strategisk grundlag, herunder studieordningsprocesserne på uddannelserne. 
Derfor mener viceinstitutlederen, at det optimale vil være, at afvente dette ud-
spil, hvorefter studielederen for tandlægeuddannelsen kan kvalificere proces-
sen for uddannelsen. Prodekan Charlotte Ringsted er informeret om status på 
processen, og det forventes, at der kan ligge en plan klar omkring 01. oktober. 
 
Siden ovennævnte udmelding, har der været afholdt møde på instituttet, hvor 
datoen for et oplæg til en procesplan er skudt til ultimo oktober. 
 
Dernæst drøftede studienævnet hvordan det tidsmæssigt skal arbejde med 
studieordningsarbejdet sideløbende med den ”almene drift”. Det blev beslut-
tet, at mødeplanen for efteråret bibeholdes, men at mødetiden udvides.  
 
Med hensyn til studienævnets opgave med at sikre, at didaktikken i højere 
grad ind tænkes i uddannelsen – især de første studieår, efterlyser studienæv-
net mere viden om begrebet ”didaktik”. På Health-uddannelsesdag i decem-
ber 2018 er netop temaet ”didaktik” på programmet, hvor alle er velkommen. 
 
Ad pkt. 3 Ny bogudgave i Endodonti 
 
Der er kommet en ny udgave af lærebogen i Endodonti:  
Textbook of End odontology, 3 eds.  Wiley-Blackwell 2018 
Edited by Bjørndal, Kirkevang & Whitworth 
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Den nye udgave er gennemrevideret og opdateret med den nyeste viden inden 
for fagområdet. Der er 6 nye kapitler, Der er lagt megen vægt på en pædago-
gisk fremstilling af stoffet, og bogen fremstår med mange illustrationer, klini-
ske vejledninger og kliniske kasus. Det vurderes, at udvidelsen af sideantallet 
ikke vil forårsage en væsentlig ændring i belastning af de studerende. 
 
Studienævnet godkendte ibrugtagningen af den nye lærebog. Bogen tages i 
brug fra foråret 2019. 
 
 
Ad pkt. 4 Internationalisering 
 
Internationalisering på HE’s uddannelser prioriteres højt på Fakultetet. 
Der har været foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt fakultetets un-
dervisere, og der er blevet arbejdet med emnet i Hoved-Uddannelses-Forum, 
samt på årets statusmøder. Nu er det studienævnes tur, til at arbejde med til-
tag til internationalisering på de enkelte uddannelser 
 
Punktet blev udsat, da der i mellemtiden er kommet nye meldinger fra mini-
steriet om, at universiteterne skal skære ned på pladser til internationale stu-
derende. 
 
Ad pkt. 5 Eksamensplan 
 
Eksamensplanen for vinteren 2018/2019 er udarbejdet i samråd med fagan-
svarlig for de enkelte eksamener. Studienævnet gennemgik planen og god-
kendte denne. 
 
 
Ad pkt. 6 Meddelelser og Nyt fra Studieleder 
 

a) Slut med delmerit i Biokemi og Mikrobiologi og Immunologi pga. lov-
givning.  
Det er ikke muligt mere, at give delmerit i Biokemi og Mikrobiolog, 
da dette er i strid med lovgivningen om merit.  
 

b) Tilbagemelding vedr. undervisningsevaluering Odontologisk Kemi og 
Biokemi 
 
Studielederen har talt med den fagansvarlige om evalueringen af fa-
get. Fagansvarlig kunne meddele, at ændringer for imødekommelse af 
udfordringerne allerede er foretaget i undervisningen.  
 

c) Tilbagemelding vedr. undervisningsevaluering E 17 Studium Generale 
 
Der var indkommet en tilbagemelding fra faget Studium Generale på 
undervisningsevalueringen E17, hvor faget bla. meddelte, at der på 
baggrund af de studerendes kommentarer om, at bl.a. teksterne er for 
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lange og at de gerne vil have et tydeligere fokus på eksamen kurset 
igennem, var sket ændringer i undervisningen. 
 
De fagansvarlige har som konsekvens evalueringen skåret flere tekster 
ud af pensum og lavet en gruppeøvelse omkring sidste års eksamens-
sæt. Derudover er der lavet andre meget positive tiltag. 
 
Studienævnet er glad for, at fagområdet handler på evalueringerne, 
men ønsker at ”kompetencebeskrivelsen” og målet med undervisnin-
gen skal prioriteres, frem for de studeredes ønsker.  

 
d) Optagelsestal BA og KA 2018 samt lidt om fremtidigt optag 

 
Studielederen fremlage optagelsestallene for 2018, som studienævnet 
tog til efterretning. Dernæst fulgte en orientering af den nye dimensi-
onering, som tandlægeuddannelsen underlægges fra 2019.  
 
AU må i 2019 optage 70 studerende på bacheloruddannelsen, og skal 
pr. 01.10.2019 ikke have mere end 70 indskrevet (eller sanktioner). 
Desuden er der 55 pladser på kandidatuddannelsen. 
 
Det betyder, at det ikke mere er muligt at ”overbooke” optaget på ba-
cheloruddannelsen, for at imødekomme frafaldet på ca. 15%. Over-
bookingen med 12 og op til nu 24 studerende, har været med til at 
sikre en produktion på 60 kandidater årligt.  
 
Studienævnet udtrykte stor bekymring for fremtiden med den nye di-
mensionering, og bad studienævnsformanden gå videre til instituttet 
med denne. 
 
 
 

Ad pkt. 7 Personsag 
En studerende ønsker dispensation til ikke at skrive på pc til Protetik eksa-
men. Ansøgningen blev ikke imødekommet. 
 
Ad pkt. 8 Sagsbehandling siden sidst 
 
Der var ingen kommentarer hertil. 
 
Ad pkt. 9 Eventuelt 
 
Louise Hauge Matzen, der er med i udvalget for demissionsfesten, skal til eva-
lueringsmøde, og efterspurgte studienævnsmedlemmernes evaluering af ar-
rangementet. Medlemmerne gav hver især deres input. 
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Studienævnet efterspurgte status på nævnets henvendelse til instituttet vedr. 
”Forelæsning for tomme sale”. Studienævnsformanden har ikke hørt yderli-
gere, og vil efterspørge status på instituttet. 
 
 
Meddelelser: 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studiena-
evn/odontologi/referater/ 
 
 
Mødet sluttede 18:45 
EK/lls 
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