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Referat

Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Helle Tolboe, Jes Halfdan Nielsen, Janet
Bürger Marie Hauge Mårtensson, Line Vang Madsen, Jane Hejlesen,
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Emilie Friis Jensen
Afbud fra: Irene Dige, Emilie Schmidt.

Dagsorden:
1. Retningslinjer for håndtering af patientdata
2. Reeksamen og ændring af eksamensformen
3. Undervisningsevaluering, optimering af svarprocenten
4. Rekruttering og bedre kønsfordeling

Dato: 30. januar 2017
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Ad pkt. 1 Håndtering af patientdata
Region Midtjylland har netop fremsendt deres retningslinjer for studerendes håndtering af patientdata, som af studielederen vurderes at svare til tandlægeuddannelsens brug af journalmateriale til bachelorprojekterne.
Referat:
Det blev besluttet, at studienævnet i samarbejde med IOOS udvider/redigere uddannelsens relevante vejledninger, således retningslinjerne for håndtering af patientdata
harmonere med Regionens. Konkret tilføjes der bl.a. i det eksisterende dokument
”Patient på Aarhus Tandlægeskole” en passus om samtykke, hvor nye patienter tilkendegiver sig indforstået med, at uddannelsen bruger deres journal i undervisningen, opgaver m.v. Denne indhentelse af samtykke vil på sigt erstatte, den midlertidige løsning, hvor de studerende forinden en opgaveløsning/konferencer m.v. indhenter det konkret samtykke, når der arbejdes med det nuværende patientkartotek.
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Ad pkt. 2 Reeksamen og ændring af prøveformen

Side 2/3

Historisk har det i studieordningerne for tandlægeuddannelsen været generelt beskrevet,
at ”såfremt der var få tilmeldte til en reeksamen, kunne den fagansvarlige beslutte, at
ændre eksamensformen fra den ordinære skriftlig prøve til en mundtlig”. Denne passus
er imidlertid ikke længere beskrevet i de nuværende studieordninger.
Dette gav Studienævnet anledning til en drøftelse af formålet og mulighederne inden for
eksamensbekendtgørelsens § 3. Den beskriver, at uddannelsen skal indeholde en variation af prøveformer, der skal afspejle undervisningens indhold og arbejdsformer, og at
formen skal tilgodese det enkelte fags formål. Dette skal fastsættes i studieordningen.
I henhold til samme bekendtgørelse § 14 stk. 4, ”Kan det fastsættes i studieordningen, at
omprøven har en anden prøve- eller bedømmelsesform end den ordinære prøve, dog stadig under hensyntagen til § 3 – og § 22, der beskriver ”Bedømmelsen”.
Overordnet er det studienævnets overbevisning, at de ordinære prøveformer, de faglige
ansvarlige har besluttet tilgodeser fagenes formål. Derfor blev det besluttet, at der fremover ikke er mulighed for, at ændre en prøveform i tilfælde af få tilmeldte til en reeksamen.

Ad pkt. 3 Undervisningsevaluering, optimering af svarprocenten
På mødet i marts drøftede studienævnet problematikken med de alt for lave svarprocenter på undervisningsevalueringerne. Det blev besluttet, at studienævnets medlemmer drøftede problematikken i sit bagland, og at studienævnet arbejdede videre
med emnet på dagens møde.
Følgende er gjort og følgende idéer til tiltag fremkom på mødet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studieleder har fremlagt problematikken i institutledelsen
De Studerende har drøftet udfordringen i OF, hvor de medlemmerne bl.a. har udtrykt ”frygt” for, at ens evt. negative evaluering, kunne gå ud over ens karakter.
Forslag om at afsætte tid til evaluering i undervisningstiden
Evaluering før eksamen
Spørgsmålene er for brede
De studerende har svært ved at se formålet med evalueringerne.
Uni-spørgsmål, fakultetsspørgsmål – ønskes kun besvaret en gang pr. semester
”Åbningstiden” for at kunne evaluere ønskes forlænget
Nemmere adgang til evalueringerne f.eks. kan linket vedhæftes den mail, de studerende får.

Studielederen går videre med ovennævnte forslag.
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Ad pkt. 4 Rekruttering og bedre kønsfordeling
Studienævnet påbegyndte drøftelsen af CESUs rapport om muligheden for bedre
kønsfordeling på sidste møde, og det blev besluttet at studielederen skulle undersøge, hvorvidt der var grundlag for en kampagne.
Siden sidst har Studielederen talt med instituttet om, at tage kontakt til ATO og
Tandlægeforeningen., for at høre, om der er mulighed for, at de vil støtte en kampagne for bedre kønsfordeling.
Det studerende supplerede med forslag om, at AU’s ”uddannelsesguide” omskrives,
får nye billeder og eventuelt tilføres små interviews med bl.a. mænd, der går på uddannelsen. Desuden foreslås, at der i højere grad er unge mænd, der er oplægsholdere og repræsentanter for uddannelsen til arrangementer ”ud af huset” og på Udays, suppleret med artikler i dagspressen.
Studielederen arbejder videre med ”projektet”.
Mødet sluttede kl. 16.00
EK/lls

