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Mødedato: 24. september kl. 16:15-19:00
Mødested: zoom
Mødeemne: Møde i Studienævnet for odontologi
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Irene Dige, Louise Hauge Matzen, Golnoush Bahrami Møller
Deltagere observatører: Ellen Holck Kristensen, Cecilie Krogsgaard, Katrine Mølgaard Johansen, Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe
HE studier: Lise Ask Andersen, Inge Hougaard Ipsen, Dorte Lindvad Pedersen.
Afbud: Christian Aird Klitgaard Nielsen, Jes Halfdan Nielsen

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Orientering om planlægning af undervisning og eksamen med corona
restriktioner E20 og F21
Health’s omlægningsudvalg har vedtaget et positionspapir vedr. planlægning af
studieåret 2020/ 2021. Positionen er, at der på Health planlægges ud fra den antagelse, at der i hele studieåret vil være risiko for coronasmitte i samfundet.
Den centrale idé er at sikre, at tingene kan planlægges robust i en virkelighed med
corona.
Studieleder orienterede om processen med at omlægge de resterende af semesterets uger. Denne gang er der bedt om en mere detaljeret tilbagemelding, og det er
planen, at Studienævnet bliver orienteret herom på kommende møde. Studienævnet havde tidligere spurgt til, om webuntis kunne opdateres, og det har desværre
vist sig ikke at være muligt.

3.

Høring af Plan B – Undervisning og eksamen i tilfælde af, at universitetet skal lukke ned igen
Health’s omlægningsudvalg har vedtaget udkast til principper for en plan B for
undervisning og eksamen. Formålet er at have en plan, der kan træde i kraft, hvis
universitetet skulle blive bedt om at lukke ned for aktiviteter med fysisk fremmøde. Formålet er at gøre rammer og vilkår for eksamen kendte på forhånd, hvis
sådan en situation skulle opstå.
Studienævnet behandlede principperne med henblik på at afgive høringssvar.
Studienævnet besluttede, at melde tilbage til omlægningsudvalget, at de gerne vil
inddrage de fagansvarlige i udarbejdelse af en plan B for eksamen.

4.

Emner og tidspunkt for møde i aftagerpanelet for odontologi
Studienævnet drøftede emner og tidspunkt for møde i aftagerpanelet for odontologi og kom frem til, at der med fordel kan afholdes et møde i januar eller februar.
På det tidspunkt er processen for udvikling af kurserne til bachelordelen midtvejs,
og det vil være muligt at formidle grundskelettet i den nye bacheloruddannelse.
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5.

Orientering fra Studieleder og øvrige medlemmer af nævnet
Irene orienterede om, at regionstandplejen har henvendt sig med anmodning om,
at de kan blive et praktiksted.

6.

Orientering fra studerende
Studerende efterspørger fleksible løsninger på at kunne deltage i fremmødeundervisning, når de er hjemme pga. afventning af fx svar på en coronatest.

7.

Drøftelse: Strategiske indsatsområder på Healths uddannelser 20202022
Prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach, deltog i dette punkt og orienterede om det strategiske indsatsområde internationalisering. På fakultetet er der
identificeret fire delmål, der oplagt kan arbejdes med i forhold til internationalisering af uddannelserne. Disse er:
i. 10 nye summer university kurser på Health i 2021
ii. 30 ECTS kursusudbud på engelsk i enten forårs- eller efterårssemester
iii. Internationale gæsteundervisere på kurser på 15 ECTS eller derover.
iv. Øget udrejse blandt undervisere
De forskellige delmål blev drøftet, herunder finansiering af rejser for udenlandske
gæsteforelæsere, hvor der er midler i Honorary Skou tiltaget og i Erasmus+ ordningen. I drøftelsen af mulighed for rent engelsksprogede kurser påpegede de studerende, at det vil være afgørende, at undervisningen fortsat har høj kvalitet. Dermed bliver det afgørende, at underviserne sikres de rette kompetencer til at undervise på engelsk.
Lise Wogensen Bach opfordrede til, at studienævnet drøfter mulighederne indgående og identificerer tiltag, der kan tænkes ind i udvikling af de nye studieordninger. Næste skridt er, at studienævnet vil blive kontaktet af de forskellige tovholdere for initiativerne, og at der skal lægges en tidsplan. Studienævnet er også velkommen til at komme med helt andre forslag, der fremmer internationaliseringen, og som passer specifikt til tandlægeuddannelsen.

8. Studentersager
8.1 Der blev givet dispensation til udsættelse af den maksimale studietid og udvidelse af den faglige tidsgrænse.
8.2 Der blev givet afslag på ansøgning om dispensation til at få annulleret et prøveforsøg.
8.3 Orientering om afgjorte sager blev taget til efterretning.
9.

Orientering: Belysning af spørgsmålet, om optagelse gennem kvote 2
har betydning for fx førsteårsfrafaldet
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På seneste møde i studienævne var det et ønske at få belyst evt. forskelle mellem
studerende, der er optaget gennem kvote 2 og kvote 1. På mødet drøftede studienævnet en sammenlignende analyse af studerende optaget gennem kvote 1 og
kvote 2. Studienævnet konkluderede, at der ikke er grundlag for at træffe beslutning om at ændre den eksisterende ordning.

10. Evt.
Studienævnet drøftede kommunikationsvej til de studerende, og Irene gjorde i
den sammenhæng opmærksom på, at mange informationer kan findes på studieportalerne.
De studerende rejste den problemstilling, at der med begrænsning i antal personer i omklædningsrummene, bliver vanskeligt at møde til tiden i klinikken. Irene
vil følge op på problemstillingen.

