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Møde den: 28. august 2017 kl. 14.15
i Det Odontologiske Studienævn
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen)

Referat

Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Helle Tolboe, Line
Vang Madsen, Hanne Baunwall
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Dorte Lindvald Pedersen
Afbud fra: Irene Dige, Janet Bürger, Freja Barslund

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dato: 02. juni 2017

Valg af næstformand
Høring om studienævnets sammensætning
Belastningen på studieordningens 4. semester
Ansøgning om ændring af eksamensform ved reeksamen
Valg af bachelor-repræsentant til følgegruppen/ny reform
Orientering fra Studieleder
Eventuelt
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Ad pkt. 1 Valg af næstformand
Studienævnets næstformand er færdiguddannet og har derfor fratrådt posten.
På grund af to afbud fra studentermedlemmerne til dagens møde, har studienævnets
formand forud for dagens møde afviklet et valg via mail. Studentermedlem Janet Bürger stillede op som kandidat til posten som næstformand i Det odontologiske Studienævn. Herefter blev der afviklet en afstemning, og Janet fik alle 3 stemmer fra de
øvrige studentermedlemmer. Janet Bürger er hermed valgt som næstformand.
Ad pkt. 2 Høring om studienævnets sammensætning
Med henblik på instituttets indrapportering til dekanatet vedrørende den fremtidige
struktur - herunder studienævnene på IOOS forud for efterårets valg, skal Odontologisk
Studienævn høres.
Det fremgår af valgregler for Aarhus Universitet §9, at medlemstallet kan ændres efter
høring af det pågældende studienævn. Se: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/0%3A-styrelse,-administration/01/historisk/2010-au2/
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Studienævnet har modtaget en anmodning fra IOOS om, at udvide antallet af medlemmer med en helvip samt en studerende, således at studienævnet ville skulle bestå af 4
helvip 1 deltidsvip samt 5 studerende. Studienævnet skal høres herom.
Valgsekretariatet har desuden ønsket sig kortere navne på organerne (her studienævn)
og repræsentationsområder på både dansk og engelsk (max 254 tegn). Forslag: kan man
for repræsentationsområdet for valggrupperne I og II skrive ”odontologi” i stedet for Institut for Odontologi?
For valggruppe IV forestiller man sig at opretholde ”tandlægeuddannelsen” som navn på
repræsentationsområdet.
Studienævnet drøftede hvad en udvidelse med en heltidsvip samt en studerende, kunne
bidrage med fremover.
Studienævnsformanden kunne i forbindelse med det kommende arbejde med de nye studieordninger se fornuften i, at en udvidelse kunne bidrage med en større bredde i den
faglige repræsentation i studienævnet.
Jes Halfdan Nielsen (JHN) mente ikke, at en udvidelse med sikkerhed ville give studienævnet en større faglig bredde, da det forudsætter, at de, der stiller op til valget reelt
også er repræsentative for de forskellige fagområder. Derudover udtrykte JHN bekymring omkring en eventuel udvidelse med en helvip, da dette i højere grad ville bringe dvip i undertal i studienævnet. Dette mente JHN ikke ville være hensigtsmæssigt med en
uddannelse, der har så meget klinisk undervisning.
De studerende fandt en eventuel udvidelse positiv og håbede, at der kan rekrutteres
medlemmer, idet de var af den opfattelse, at der var mange, der var interesserede, men
at mødetidspunkterne for studienævnsmøder ofte kolliderede med undervisningen. På
den baggrund drøftede studienævnet, om mødetidspunkterne fremover skulle være efter
kl. 16 og om ugedagen kunne variere. Det blev besluttet, at tage denne drøftelse på næste
møde.
Efter en afstemning blev det besluttet, at studienævnet støtter en udvide af studienævnet
til 5:5 dvs. yderligere 1 helvip og 1 studerende, uanset fra hvilken del af uddannelsen.
Studienævnet havde ingen kommentarer til de forslåede ændringer i ”kaldenavne” for
det respektive repræsentationsområde ”Odontologi” og valggruppe IV ”tandlægeuddannelsen”.

Ad pkt. 3 Belastningen på studieordningens 4. semester
Studienævnet har modtaget en henvendelse fra fagansvarlig i Mikrobiologi og Immunologi, hvori der opfordres til at arbejde for en snarlig ændring af studiebelastningen på 4.
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semester. Semesteret menes at have en for stor belastning, hvilket står i vejen for muligheden for fordybelse i alle fag.
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Det er ikke muligt for studienævnet, umiddelbart at finde en løsning på det generelle
problem hele uddannelse har, at nogle semestre er mere belastet end andre - herunder 4.
semester.
En tilsvarende problematik er tidligere rejst af fagansvarlige på andre semestre (5., 6., 7.
og 8. hvor der er anke over:
•
•

at enkelte fag overskygger andre i en grad, så de studerendes fokus fjernes
at eksamensnære fag opprioriteres frem for fag, hvor eksamen ligger længere ude
i fremtiden

Studienævnet har således drøftet henvendelsen i et større perspektiv, bl.a. på baggrund
af henvendelser om tilsvarende problematikker de senere år. Det er studienævenets opfattelse at udfordringen ikke kan løses effektivt, uden en gennemgribende studieordningsændring, der både tager fat i helheden i uddannelsen, den nye ungdomskultur og
de studerendes tilgang til ansvaret for egen læring.
Ad pkt. 4 Ansøgning om ændring af eksamensform ved reeksamen
Studienævnet har modtaget en ansøgning om, at eksamensformen til reeksamen i spotprøven i Tandmorfologi kan ændres, såfremt der kun er 1 studerende, der skal eksamineres.
Ændringen vil bestå i, at den ordinære opstilling og procedure til spotprøven ved kun en
re-eksaminand ændres til, at den fagansvarlige rækker den studerende de relevante opgaver med det samme interval, som ved den ordinære prøve.
Studienævnet har imødekommet forslaget, da det ved 1 re-eksaminand ikke ændrer på
prøvens niveau i forhold til den ordinære prøveform.

Ad pkt. 5 Udpegning af bachelor-repræsentant til følgegruppen/ny reform
I forbindelse med etablering af følgegruppen til arbejdet med de nye studieordninger,
skal der udpeges to studenterrepræsentanter. Den kandidatstuderende er udpeget og er
Janet Bürger, mens der ikke er udpeget en repræsentant for de bachelorstuderende.
Studentermedlem Hanne Baunwall, kommende 5. semester er interesseret i hvervet som
bachelor-repræsentant til følgegruppen for det kommende studieordningsprojekt. Efter
aftale med Hanne, undersøger studienævnssekretæren mødefrekvensen/belastningen
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for følgegruppen, da det kan have indflydelse på, om Hanne kan få det til at passe ind i Side 4/4
studiet. Såfremt Hanne ikke stiller op, vil hun bringe sagen videre ind i OF.
Referat: Hanne får oplysning om, hvor stor mødebelastning der er osv. hvis ikke Hanne
kan, så vil hun bære den videre til of. Med henblik på at finde en kandidat.
Ad pkt. 6 Orientering fra Studieleder
Studielederen orienterer om:
1. Kandidatoptag 2017 – der er optaget 58 kandidatstuderende
2. Bacheloroptag – der er optaget 84 studerende. Karaktergennemsnittet var i år
10,5
Meddelelser:
På baggrund af undervisningsevalueringen for Efteråret 2016, har studielederen været i
dialog med faget Farmakologi, med henblik på, at få etableret en tydligere ”rød tråd” i
undervisningen. Dialogen fortsætte i efteråret 2017.
Fagområdet Studium Generale har fået ny undervisningsansvarlig, der uopfordret har
forsøgt, at implementere nogle ændringer, der eliminerer de faktorer, der udløste de
mere uhensigtsmæssige undervisningsevalueringer i efteråret 2016.

Mødet sluttede kl. 15.30
EK/lls

