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Møde den: 21. november 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, Line Vang Madsen, Katrine Mølgaard Johannsen, Elias Rezai, 
Helle Lassen Zerpernick, Kristina Bjerg Pedersen 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard og studievejle-
der Dorte Lindvald Pedersen, Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe 
 
Afbud: Jes H. Nielsen 
 
 

REFERAT 

Dagsorden: 
1. Personsager/klager 
2. Censur på tandlægeuddannelsen 
3. Undervisningsevaluering F18 
4. Fremmøde til forelæsningerne 
5. Studieordningsrevision  
6. Ny udgave af lærebog i Radiologi 
7. Meddelelser og nyt fra Studieleder 
8. Sagsbehandling siden sidst 
9. Eventuelt 

 
Ad pkt. 1 Personsager/Klager 
 

1. Klage over afgørelse vedr. 5. eksamensforsøg i Almen Fysiologi  
2. Klage over afgørelse vedr. forlængelse af max. studietid 

 
Studienævnet gennemgik begge klager. Ingen af klagerne gav anledning til genåb-
ning af sagen. 
 
 
Ad pkt. 2 Censur på tandlægeuddannelsen 
 
Fakultetsledelsen har besluttet at igangsætte en proces med henblik på at:  

- Afsøge mulighederne for at reducere brugen af ekstern censur  
- Forsimple censornormerne (de normer på baggrund af hvilke vi udbe-

taler censorhonorarer). 
 
Overordnet gav studienævnet udtryk for, at en forenkling og ensartethed af 
censornormerne på tværs af uddannelserne er et positivt tiltag.  
 
Tandlægeuddannelsen er relativ tæt på at opfyldet bekendtgørelseskravet om, 
at 1/3 af prøverne på uddannelsen skal være med ekstern censur – med hhv. 
36% på Bachelor- og 38% på Kandidatuddannelsen. Imidlertid ser studienæv-
net først en mulighed for at reducere den eksterne censur i forbindelse med 
studieordningsreformen. 
 



 
 

  
  

Side 2/3 

 

AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 

Det bekymrer imidlertid Studienævnet, at kunne læse, at IOOS anslås at 
kunne spare op til 0,2 mio. kr./år kombineret med, at det anslås, at en over-
gang til den enklere censornorm vil medføre, at tandlægeuddannelsen øger 
udgifterne til censur med 18.043,76 kr. på bacheloruddannelse og 4090,89 
kr. på kandidatuddannelsen. Desuden fremgår det ikke af materialet hvorvidt 
andre uddannelser på IOOS er omfattet af omlægningen. 
 
 
Ad pkt. 3 Undervisningsevaluering F18 
 
Undervisningsevalueringen for F18 foreligger, og der er indhentet kommentarer 
fra de fagansvarlige. 
 
Generelt er studienævnet tilfreds med undervisningsevalueringerne, dog med en-
kelte bemærkninger, som studielederen fik til opgave, at tage sig af. 
 
Ad pkt. 4 Fremmøde til forelæsningerne 
 
På mødet i oktober blev det besluttet, at studienævnet udarbejder et kommisso-
rium til et, af Studienævnet, nedsat arbejdsudvalg for ”bedre fremmøde til fore-
læsningerne”. Irene Dige og Louise Hauge Matzen har udarbejdet kommissoriet. 
 
Studienævnet godkendte kommissoriet, og Irene Dige og Louise Hauge Matzen 
går videre med, at nedsætte et udvalg med Louise Hauge Matzen som tovholder. 
Det blev aftalt, at de studerende søger 3- 4 deltagere til udvalget blandt hver år-
gang, og at studielederen søger deltagere bland VIP.  
 
Ad pkt. 5 Studieordningsrevision 
 
Studienævnsformanden og Golnoush Bahrami Møller har siden sidste møde ind-
arbejdet outcome fra Sandbjerg seminariet i Studienævnets ”Arbejdsdokument 
for studieordningsrevisionen for tandlægeuddannelsen” Derudover er studielede-
ren blevet forelagt den ramme, IOOS’ ledelse ønsker, at de kommende studieord-
ninger for alle IOOS uddannelser udarbejdes indenfor.  
 
Studienævnet ønsker dialog og samarbejde med Viceinstitutlederen omkring stu-
dieordningsarbejdet, hvorfor det blev besluttet, at invitere denne til kommende 
studienævnsmøder. 
 
Det blev besluttet, at reservere IOOS’s rammedokument til senere i processen, for 
på nuværende tidspunkt, at fremme studienævnets arbejdsfrihed med studieord-
ningsarbejdet. 
 
Studienævnet drøftede derudover tidsplanen for revisionsarbejdet og sammen-
sætningen af projektgrupperne. Det blev besluttet at se nærmere på, om tidspla-
nen kan overholdes, samt at fremsætte ønske om, at der indgår yderligere 2 vip i 
delprojektgruppen for ”Den kliniske undervisning” og flere studerende i projekt-
gruppen for /bachelor-og kandidatuddannelsen i odontologi”. 
 
Studienævnsformanden og Golnoush Bahrami har nu fået indarbejdet de værdig-
fulde notater fra Sandbjerg seminaret i ”Arbejdsdokumentet”. Studienævnet tilfø-
jede yderligere rettelser, hvorefter papiret skal gennemskrives til sin endelige ver-
sion.  
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Ad pkt. 6 Ny udgave af lærebog i Radiologi 
 
Der er kommet ny opdateret lærebog i Oral Radiologi, version 8: 
White and Pharoah’s Oral Radiology, 8th Edition. Principles and interpreta-
tion. 
 
Bogen har samme omfang og pris som tidligere udgave og øger ikke pensum i 
radiologi. Den nye bogudgave tages i brug i foråret 2019 for kommende 4. se-
mester. Den gamle udgave fås ikke længere fra næste år. 
 
Studienævnet godkendte den nye udgave af lærebogen i Oral Radiologi. 
 
Ad pkt. 7 Meddelelser og nyt fra studielederen 
 

• Aflysning af undervisningen pga. revy 
I forbindelse med revyen, blev undervisningen på BPE aflyst. Studielede-
ren vil præcisere overfor studerende og BPE-personale, at klinisk under-
visning ikke kan aflyses grundet, at studerende ikke møder op.  
 

• Møde med aftagerpanelet den 11. december 
Der afholdes møde med det nye aftagerpanel den 11. december, hvor også 
studienævnet er indbudt. Formålet med mødet er bl.a. at få aftagernes in-
put til reformarbejdet. 

 
Ad pkt. 8 Sagsbehandling siden sidst 
Der var ingen kommentarer hertil. 
 
Ad pkt. 9 Eventuelt 
Flere af Studienævnets medlemmer nævnte, at informationen om den nye lokale-
situation stadig ikke var nået ud til alle, hvilket var utilfredsstillende. 
   
De studerende ønskede at sætte fokus på manglen på BPE-patienter. Kliniklede-
ren kunne informere om, at man er klar over problematikken, og arbejder på en 
løsning. 
 
 
Meddelelser: 
 
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København: 
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odon-
tologi/referater/ 
 
 
EK/lls 
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