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Studienævnet for oral sundhed  
Konstituerende studienævnsmøde: 5. februar 2019 kl. 15.00 – 15.30 
Mødelokale: 1614, lok. 374 
Deltagere: 
Medlemmer: Lotte Andersen, Uwe Henriksen, Ulla Bæk Lindtoft, Wadeer Dowezai 
(TP-studerende),), Bibi Naziyh Dowezai (TP-studerende). 
Observatører: Anne-Marie Christensen (studievejledningen), Lene Meilstrup Marti-
nussen (studieleder). 
Sekretariat: Merethe Haugaard (ref.).  
Ikke til stede: Gunver Madsen, Jensa Ottosdottir, Ann Cathrine Kolding Andersen 
(observatør,TP-studerende), Nastasia Maria Bech (TP-studerende), Alexander Grønne 
Hansen (KT-studerende), Lene Marie Erhorn (sekretariat), Dorte Lindelof (Suppleant, 
TP)  
 
 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. Studienævnsformanden bød velkommen til de nye 
studentermedlemmer. 
 

2. Kort orientering om aktuelle emner i studienævnet ved formand Ulla 
Bæk Lindtoft  
Studienævnet blev orienteret om: 

• Den igangværende omfattende revisionsproces, der er igangsat på alle 
uddannelser på instituttet, herunder ønskes tandplejeruddannelsen for-
længet med ½ år og den kliniske tandteknikeruddannelse ønskes opret-
tet som professionsbachelor. 

• Årets underviser. E ny pris, som de studerende i studienævnet varetager 
valget og uddelingen af. 

• Den nuværende klinisk tandtekniker-uddannelse er netop blevet revide-
ret og en ny studieordning er trådt i kraft. 

• Studienævnets centrale opgaver omkring kvalitetssikring, herunder op-
følgning på kursusevalueringer, forberedelse af og opfølgning på det år-
lige statusmøde. 

• Behandling af de studerendes ansøgninger om dispensation og merit. 
• Efter- og videreuddannelserne hører også ind under studienævnet. 

 
3. Valg af formand  

Studienævnet valgte Ulla Bæk Lindtoft  
 

4. Valg af stedfortræder for formand 
Studienævnet valgte Lotte Andersen 
 

5. Valg af næstformand  
Studienævnet valgte Wadeer Dowezai 
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6. Til orientering: Mødeplan for foråret 2019 (alle dage kl. 15-17.00) 
Tirsdag den 5. februar  
Torsdag den 14. marts  
Tirsdag den 23. april 
Tirsdag den 21. maj (mødetidspunkt flyttes kl. 16-18, pga. KT undervisning og 
overlap, forplejning i form af sandwich)  
Tirsdag den 18. juni 

 
7. Til orientering: Forretningsordnen 

Studienævnet blev mindet om tavshedspligten og blev derudover henvist til at 
orientere sig i den udsendte standard-forretningsorden for studienævn på Aar-
hus universitet. 

 


	1. Godkendelse af dagsorden
	Dagsorden blev godkendt. Studienævnsformanden bød velkommen til de nye studentermedlemmer.
	2. Kort orientering om aktuelle emner i studienævnet ved formand Ulla Bæk Lindtoft
	3. Valg af formand
	4. Valg af stedfortræder for formand
	5. Valg af næstformand
	6. Til orientering: Mødeplan for foråret 2019 (alle dage kl. 15-17.00)
	7. Til orientering: Forretningsordnen

