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Mødedato: 26. august 2020, kl. 16:15-19:15
Mødested: zoom
Mødeemne: Møde i Studienævnet for odontologi
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige, Louise
Hauge Matzen (Indtil kl. 18:30), Golnoush Bahrami Møller
Deltagere observatører: Ellen Holck Kristensen, Cecilie Krogsgaard, Katrine Mølgaard Johansen, Christian Aird Klitgaard Nielsen, Leder af Fællesklinikken Helle
Tolboe
HE Studier: Inge Hougaard Ipsen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Afgjorte sager siden sidst (orienteringspunkt)
Studienævnet ytrede ønske om, at sagsoversigten skal være tilstrækkelig oplysende om
hver sag, og hvad der har været udsalgsgivende for forskellige udfald af tilsyneladende
ens sager. Denne feedback gives tilbage til sagsbehandlerne i HE Studier.
3.

Kvalitetssikring af undervisning omlagt til at honorere 1-meter afstandskrav.
Studienævnet behandlede fagansvarliges beskrivelser af den omlagte undervisning for
efteråret 2020.
Studienævnet fandt i sin gennemgang af det indleverede materiale, at tilbagemelding
fra de fagansvarlige ser fornuftig ud. For et enkelt fag blev det anset som nødvendigt at
tage en drøftelse med fagansvarlig vedr. egnethed af lokaler. Studieleder orienterede
om, at hun allerede var i dialog med den pågældende underviser.
Derudover udestår det ifølge studieleder, at webuntis bliver rettet til, så man kan se,
hvad der online, og hvad der er med fysisk fremmeøde. Denne tilretning anses for at
være nødvendig dels for at finde ud af, hvornår de studerende skal være hvor, og dels
for at kunne vurdere, om omlægningen er planlagt hensigtsmæssigt.
Fakultetsledelsen har bedt studienævnene om at vurdere den omlagte undervisning på
en række parametre. Studienævnet for odontologi videregiver følgende vurdering til
fakultet:
Vurdering af omfanget af omlagte kurser på hver enkelt uddannelse
Bacheloruddannelsen
- En mindre del af 1. semester er omlagt til zoom, nogle enkelte har valgt at dublere undervisningen og gennemføre den på halve hold. Odontologisk materialelære afvikles med fremmøde. Størstedelen af undervisningen i Anatomi afvikles normalt som online undervisning, i år er der sket en lille stigning i andelen af online undervisning.
- En mindre del af 3. semester med Fysiologi, Genetik, Odontologisk kemi og
biokemi og Studium Generale er omlagt til zoom.
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- Den kliniske undervisning på 5. semester afvikles med værnemidler.
Kandidatuddannelsen
- Den kliniske undervisning afvikles med værnemidler
- Den teoretiske undervisning er for størstedelens vedkommende omlagt til
zoom forelæsninger.
Overordnet beskrivelse af undervisningsformaterne
Der er både planlagt synkron undervisning i zoom, asynkrone formater med større
grad af studenteraktiverende opgaver hjemme forud for forelæsninger, der er afkortede, og undervisning med fremmeøde inden for kravene om afstand og anvendelse af
værnemidler.
Vurdering af omfang af/format på studenteraktiverende aktiviteter
Studienævnet finder, at de fleste har taget til sig at omlægge til studenteraktiverende
formater – også stor imødekommenhed fra undervisernes side, der stiller sig til rådighed og opfordrer til, at studerende kontakter dem.
Studienævnets vurdering af kvaliteten af den planlagte undervisning i E20
Nævnet finder at den omlagte undervisning er planlagt fornuftigt og med kvalitet for
øje.

4. Forslag om at præcisere læringsmål for kursus i Genetik
Kursusleder for Genetik havde fremsat forslag til en præcisering af læringsmålene for
kurset, så sprogbruget dels svarer til det, der anvendes i undervisningen, og så kravene
til de studerende er beskrevet mere præcist.
Studienævnet godkendte forslaget og fandt det relevant at præcisere læringsmål som
en hjælp til at formidle, hvad det er de studerende skal lære. Studienævnet forudsætter
i dette, at kursets omfang ikke udvides ej heller kravene til eksamen.
5. Høring af eksamensplanen vintereksamen 2020/21
Studienævnet kunne godkende den forelagte eksamensplan med et enkelt ønske om en
ændring. Ønsket formidles videre til HE Studier.
6. Orientering og drøftelse af statusrapport 2020 (drøftelsespunkt)
I juni har der været afholdt årlig status for bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi. Studienævnet gennemgik handleplanen i statusrapporten og vendte de forskellige indsatsområder. Studienævnet er sammen med studieleder ansvarlig for evaluering af den omlagte undervisning i foråret 2020. Her er der allerede igangsat indsamling af vurderinger fra både undervisere og studerende. Næste skridt for studienævnet
er at behandle resultaterne heraf. På kommende møde i studienævnet deltager Prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach, for at præsentere internationaliseringsindsatsen.
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7.

Orientering om odontologistuderendes evaluering af online undervisningen i F20
Kvaliteten af forårets online undervisning på odontologi skal evalueres af de studerende. Der er planlagt et studenterseminar i efteråret, hvortil der skal rekrutteres studerende fra alle semestre på bachelor- og kandidatuddannelsen. De studerende i Studienævnet vil hjælpe med at distribuere informationen via en fælles Facebook side.

8. Orientering fra Studieleder og øvrige medlemmer af nævnet
Eva Karring informerede om, at hun i sin egenskab af studienævnsformand har givet
afslag på ansøgning om dispensation fra progressionskravet på bacheloruddannelsen.
Irene Dige orienterede om, at der i forbindelse med fastlæggelse af størrelsen af hhv.
kvote 1 og 2 var mulighed for at få belyst, om optagne gennem kvote 1 adskiller sig fra
optagne i kvote 2 på gennemførselsprocenten, køn og frafald. Studienævnet er interesseret i at se sådan en analyse som grundlag for at vurdere, om kvote 2 skal øges. Irene
vil gå videre med dette ønske.
Irene Dige orienterede om, at ambassadørordningen på uddannelsesområdet lukkes
ned. Dette skyldes, at CESU bliver lagt sammen med andre pædagogiske enheder på
universitetet i et fælles universitetspædagogisk center. Institut for Odontologi og Oral
Sundhed vil dog lokalt opretholde en tilsvarende ordning.
På næste møde i Studienævnet skal det besluttes, hvornår der skal afholdes møde i aftagerpanelet.

9. Orientering fra studerende
Katrine orienterede om, at hun skal være med i udvalget til at uddele ”undervisningsprisen”.
Der var spørgsmål til, om dyadepar er afskaffet med de nye retningslinjer for gennemførsel af klinisk undervisning under corona pandemien. Helle Tolboe orienterede om,
at der følger mere information til de studerende snarest.
Christian orienterede om opstart på 3. semester.
10. Evt.
Der var ingen punkter under eventuelt.

