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Besøg af Caroline Bindslev Hørsted
Flytning studienævnsmøde den 08. maj
Undervisningsevaluering efteråret 2018
Status på studieordningsrevisionen
Sagsbehandling siden sidst
Orientering fra Studieleder
Input til AU Strategi 2020-2025
Eventuelt

Ad pkt. 1 Besøg af Caroline Bindslev Hørsted
Viceinstitutleder for uddannelse på IOOS, Caroline Hørsted Bindslev besøgte studienævnet bl.a. med henblik på at orientere studienævnet med efterfølgende dialog om idéen bag samt indhold i ”The Aarhus Model of
Dental Education”.
”Overskriften” er blevet hæftet på det samlede projekt for Implementering
af vision og strategisk grundlag for uddannelserne på IOOS i forbindelse med
møde med Advisory Board, idet titlen bringer en særlig og mere mundret
energi til projektet. Derudover er det unikt, at have alle tandfaglige uddannelser under samme tag, hvilket projektet i langt højere grad kan profilere
sig igennem The Aarhus Model of Dental Education.
Caroline kunne desuden fortælle studienævnet, at delprojektlederen for
den ”kliniske undervisning” bliver den nyansatte klinikleder. For så vidt
angår kommunikation af projektet til de ansatte på IOOS, delte Caroline
den plan, instituttet har herfor med Studienævnet.
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Ad pkt. 2 Flytning af studienævnsmøde den 08. maj
Da studielederen skal deltage i et større erhvervsrettet arrangement den
08. maj, blev mødet flyttet til onsdag den 22. maj kl. 16:15.

Ad pkt. 3 Undervisningsevaluering efteråret 2018
Studienævnet gennemgik evalueringsrapporterne for efteråret 2018, og
fandt anledning til få fokuspunkter, som studielederen arbejder videre på.
Formanden præciserede tavshedspligten for de personfølsomme oplysninger, der fremgår af rapporterne.
Fokuspunkter:
•

Der optræder flere forårskurser på evalueringsoversigten for efterårets evalueringer, hvilket studienævnt ønsker bliver rettet.

•

Makroskopisk Anatomi – kan de lange svartider og øvrige tekniske
udfordringer på online mc/øvelser optimeres?

•

Odontologisk Kemi og Biokemi – dialog om anvist litteratur.

Derudover var leder af fællesklinikken Helle Tolboe fremkommet med et
forslag i sin tilbagemelding, om at hun vil søge om, at hun bliver ansvarlig
for tildelingen af nye patienter, mod at hun ophører som fast underviser
på FK. Derved vil hun kunne foretage en total refordeling af patienter, så
alle grupper får lige mange patienter/behandlinger pr. studerende. Derved
vil hun også kunne fungere som afløser på klinikken ved sygdom/fridage.
Studienævnet støtter dette forslag, idet Studienævnet ser det som en hensigtsmæssig mulighed for at afhjælpe den massive klage fra de studerende
over, manglen på patienter, og manglende vikardækning.

Ad pkt. 4 Status på Studieordningsrevisionen
Studielederen har deltaget i flere møder vedr. studieordningsrevisionen –
herunder møde i styregruppen, som overordnet gav stor ros for det arbejde studienævnet har lavet i spejlingen og udarbejdelsen af delprojektbeskrivelsen for tandlægeuddannelsen.
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Styregruppen havde nogle få rettelser til delprojektplanen, som studienævnet tog til efterretning.
Studienævnet besluttede at alle undervisere på tandlægeuddannelsen skal
inviteres til den nye Cesu-workshop, der vil omhandle nytænkning af
struktur og uddannelsestænkning. Studielederen arbejder videre med den
endelig dato herfor.
Studielederen udarbejder en tidsplan for de kommende 6 måneder, hvor
konkrete produktleveringer fra studienævnet fremgår.
Ad Pkt. 5 Sagsbehandling siden sidst
Der var ingen bemærkninger hertil
Ad. pkt. 6 Orientering bl.a. fra Studieleder
•

•
•

•

Eksamensplanen sommer 2019.
De ønsker rettelser, som studienævnet fremkom med på sidste
møde er alle imødekommet.
Status på valgfag efteråret 2019. Valgfagstitlerne ligger nu fast, og
der arbejdes videre med udbuddet.
Uddannelseszoom og Dimittenddata, - orienteringen herom udsættes til senere
Orientering fra møde i HUF – ingen kommentarer hertil.

Ad. Pkt. 7 Input til AU Strategi 2020-2025
På AU er igangsat en proces for udarbejdelse af ny AU-strategi for 20202025. Parallelt hermed skal fakulteterne arbejde med fakulteternes strategiske retning og handleplaner for de kommende år.
Dekanatet har besluttet, at Healths strategi skal tage udgangspunkt i AU-strategien, det vil sige beskrive hvad den betyder og hvordan den omsættes på
Health. Herudover kan der indgå særlige områder med fokus på Health. Studieleder for Odontologi har derfor muligheden for at bidrage med hvilke strategiske retninger og fokusområder, der skal sættes særlig fokus på i forhold til
tandlægestudiet og uddannelsesområdet i det hele taget.

Studienævnet havde ikke umiddelbart nye input til strategipunkter, og ønsker at kunne vende tilbage senere i processen.

AARHUS UNIVERSITET

Side 4/4

Ad pkt. 8 Eventuelt
Studienævnet havde modtaget en ansøgning fra den undervisningsansvarlige
for Endodonti, om flere lærerkræfter til undervisningen.

Studienævnet har imidlertid ikke ansvaret for tildeling af lærerkræfter og
har derfor videregivet henvendelsen til studielederen, med henblik på, at
henvendelsen bringes videre til instituttet.

Meddelelser:
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København:
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/
Mødet sluttede kl. 18:00
EK/lls
Mødet sluttede 19:15

