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Konstituering
Godkendelse af referat af 21. november 2018
Valgfag efteråret 2019
Fri til Tandlægefaglige dage
Undervisningsevaluering F18, afslutning
Status for studieordningsarbejdet
Orientering fra Studieleder
Eventuelt

Ad pkt. 1 Konstituering
Studienævnet skulle konstitueres, og efter valget blandt de studerende i
efteråret 2018 var der indkommet to ny medlemmer. Der blev valgt en formand, en stedfortræder herfor samt en næstformand.
Formand: Eva Karring
Næstformand: Katrine Mølgaard Johannsen
Stedfortræder for formanden: Irene Dige
Desuden havde IOOS ønsket at foretage en udskiftning på posten som studieleder, og havde inden mødet fremsendt studienævnet forslag om at
indstille Lektor Irene Dige. Studienævnets behandling af forslaget foregik
pr. mail, og et enstemmigt studienævn blev enige om, at indstille Irene
Dige som studieleder til dekanen.
Formanden gennemgik kort studienævnets arbejde samt de vigtigste lovgrundlag og regler, og skitserede kort studienævnets største opgave for
2019, som er arbejdet med studieordningsrevisionerne.
Mødeplanen for forårets møder blev godkendt.
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Ad pkt. 2 Godkendelse af referat af 21. november 2018
Da der har været flere divergerende tilbagemeldinger på ordlyden af punkt
7 i ovennævnte referat, anmodes studienævnet om, at beslutte ordlyden
heraf.
Studienævnet besluttede ordlyden som fremgår af punkt. 7 i referatet fra
21.11.2018.

Ad pkt. 3 Valgfag efteråret 2019
Forud for mødet havde studienævnsformanden sendt en mail til fagmiljøet, med en opfordring til, at komme med forslag til emner til et valgfag
til efteråret 2019.
Der var indkommet to forslag, som studienævnet gerne vil arbejde videre
med. Det blev aftalt, at der indhentes yderligere information om temadagenes indhold, før studienævnet på næste møde beslutter udbuddet af
valgfag i efteråret 2019.
Ad pkt. 4 Fri til tandlægefaglige dage
Der var fremsendt en forespørgsel til studielederen, hvorvidt det er muligt, at 10. semester kunne holde undervisningsfri i forbindelse med ”De
Tandlægefaglige Dage” 4. – 5. april 2019.
Studienævnet tager instituttets pligt til, som en uddannelsesinstitution, at
stille undervisning til rådighed inden for de tidsmæssige rammer, der er
til rådighed i semesteret, meget alvorligt og med stor respekt.
Det er studienævnets opfattelse, at Instituttet og planlæggerne af undervisningen allerede tager vidtstrakte hensyn til, at de studerende kan holde
fri til flere af AU’s mærkedage, til fastholdelse af traditioner samt til deltagelse i vigtige, faglige arrangementer. 10. semester har således allerede fri
om fredagen i forbindelse med de tandlægefaglige dage.
Studienævnet finder det ikke hverken forsvarligt eller rimeligt at aflyse eller flytte yderligere på undervisningen.
Ad pkt. 5 Undervisningsevaluering F18, afslutning
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Den sidste tilbagemelding fra den fagansvarlige, som studienævnet har efterlyst foreligger nu. Den fagansvarlige havde indsendt sine kommentarer
rettidig, men ved en fejl er disse ikke kommet med i de samlede tilbagemeldinger fra fagmiljøet.
Studienævnet tager de fagansvarliges kommentarer til efterretning, og
studienævnsformanden har ageret på de punkter i evalueringen, der
havde påkaldt en reaktion fra studienævnet.
Gennemgang og reaktion på undervisningsevalueringen for foråret 2018
anses således for afsluttet.
Ad Pkt. 6 Status for studieordningsarbejdet
Studienævnet har på to arbejdsseminarer den 23. og 25. januar arbejdet
med delprojektbeskrivelse samt kommissorie for delprojektgruppen.
Det havde været to gode og effektive arbejdsdage, og studienævnet afventer nu første udkast til kommisoret til delprojektgruppen.
Studienævnsformanden har fået accept fra L.L. Kirkevang og Sebastian
Schlarfer om at indtræde i arbejdsgruppen til delprojekt ”klinisk undervisning”.
Ad pkt. 7 Orientering fra Studieleder
Der er kommet rapport fra EVA om fastholdelse på tandlægestudiet. Rapporten kommer med på næste møde.
Ad pkt. 8 Eventuelt
Der var intet under dette punkt.
Meddelelser:
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København:
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/
/referater/
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