Form og tidspunkt for udbud af reeksamen i løbende prøveelementer ved sidste udbud af kurser og eksamen på bachelorstudieordningen i odontologi 2014
Sem.

Kursus
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Prækliniske Fag 1

Eksamen og løbende prøveelementer
1. prøveforsøg
Undervisningsdeltagelse
Gennemførsel af online videokursus
om tavshedspligt.

Prøveform og udbudstidspunkt for reeksamen i løbende prøveelementer

2. prøvemulighed: Januar 22 udbydes kursus i tavshedspligt for de studerende, der
endnu ikke har fået kurset godkendt. Frist for at få godkendt deltagelse i kurset er 28.
januar 2022. Kurset er tilgængeligt i brightspace.
3. prøvemulighed: August 22 udbydes kursus i tavshedspligt for studerende, der endnu
ikke har fået kurset godkendt. Frist for at få godkendt deltagelse i kurset er 26. august
2022. Kurset er tilgængeligt i brightspace.

Aktiv tilfredsstillende deltagelse i
undervisningen i Toksikologi

2. og 3. prøvemulighed: Stillet hjemmeopgave, hvor spørgsmålene offentliggøres via
brightspace i hhv. januar 2022 og august 2022. Tid til besvarelse 16 timer.

Klinisk Mentorordning
‐ Aktiv tilfredsstillende deltagelse i
obligatoriske forelæsninger og
hygiejnekursus.
‐ Krav om at opnå 12 timer i
klinikken som føl.

Deltagelse i de obligatoriske forelæsninger og hygiejnekursus:
2. og 3. prøvemulighed:
Mundtlig prøve à 20 minutters varighed uden forberedelse. Den studerende
eksamineres i procedurer for hygiejne i klinikken og i emnerne smitteveje, klinisk
påklædning og værnemidler, håndhygiejne. Dernæst gennemgås opdækning, afrydning
og rengøring og desinfektion ved stoleenheden på klinikken.
Prøven udbydes i hhv. januar 22 og august 22.
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Odontologisk
Materialelære

Praktisk prøve
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Prækliniske Fag 2

Undervisningsdeltagelse
Obligatorisk deltagelse i undervisning
og praktiske øvelser i fagområderne
tandsygdomslære og parodontologi.

Klinisk mentorordning:
2. og 3. prøvemulighed: Er kravet om de 12 timer i klinik ikke opfyldt, kan manglende
timer indhentes i januar 22 som 2. prøvemulighed eller juni 22 som 3. prøvemulighed.
2. og 3. prøvemulighed: Der udbydes et 4 dages forløb hhv. januar/februar 2022 (2.
prøvemulighed) og i juni 2022 (3. prøvemulighed), hvor studerende skal vise, at de lever
op til de faglige krav i kurset.
2. og 3. prøvemulighed til opfyldelse af krav om deltagelse i obligatorisk undervisning i
fagområderne tandsygdomslære og parodontologi: Studerende tildeles tidspunkt til
fremmøde i behandlingsplanlægningsenheden, hvor de studerende skal vise, at de laver
op til de faglige krav i kurset vedr. tandsygdomslære og/eller parodontologi (afhængig
af, hvilke dele der mangler at blive godkendt). 2. prøvemulighed udbydes i E22 i
perioden frem mod uge 42. 3. prøvemulighed ligger i E22 i perioden efter uge 42 og
frem mod jul.
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Tandmorfologi

Krav om at opnå 12 timer i klinikken
som føl.

2. og 3. prøvemulighed klinisk mentorordning: Er kravet om de 12 timer i klinik ikke
opfyldt, kan manglende timer indhentes i hhv. juni 22 som 2. prøvemulighed eller
september 22 som 3. prøvemulighed.

Indstillingsbetingelse, skriftlig
tilsynseksamen og praktisk prøve.

Eksamenskravene ved første prøveforsøg er dels opfyldelse af en indstillingsbetingelse
og dels bestået ekamen.

Indstillingsbetingelse Laboratoriekursus

Studerende, der ikke opfylder indstillingsbetingelsen i løbet af undervisningsperioden,
bruger et prøveforsøg, og kan ikke deltage i eksamen, før indstillingsbetingelsen er
opfyldt.
2. mulighed for at opfylde institllingsbetingelsen: Der udbydes et opsamlingskursus
inden ordinær eksamen i juni, og deltagelse heri er et nyt prøveforsøg. Bestås
indstillingsbetingelsen her, kan de studerende indstilles til ordinær eksamen
(fortsættelse af deres 2. prøveforsøg).
3. mulighed for at opfylde indstillingsbetingelsen: Der udbydes et opsamlingskursus
inden reeksamen i august 2022, og deltagelse heri er et nyt prøveforsøg. Bestås
indstillingsbetingelsen her, kan de studederende indstilles til den udbudte reeksamen i
august.
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Odontologisk Kemi
og Biokemi

Undervisningsdeltagelse

Almen Histologi

Indstillingsbetingelse og Skriftlig
Tilsynseksamen

Krav om undervisnignsdeltagelse
opfyldes ved ved godkendt besvarelse
af hjemmeopgave i form af
selvevaluering.

Indstillingsbetingelse Laboratoriekursus

Sidste eksamen i tandmorfologi udbydes i januar 2023.
Reeksamen er samme form som ved første prøveforsøg: Stillet hjemmeopgave i form af
en selvevalueringstest. Varighed: En uge

Eksamenskravene ved første prøveforsøg er dels opfyldelse af en indstillingsbetingelse
og dels bestået ekamen.
Studerende, der ikke opfylder indstillingsbetingelsen i løbet af undervisningsperioden,
bruger et prøveforsøg, og kan ikke deltage i eksamen, før indstillingsbetingelsen er
opfyldt.
2. og 3. mulighed for at opfylde indstillingsbetingelsen: Individuel skriftlig
hjemmeopgave efterfulgt af en mundtlig eksamen uden forberedelse af 20 minutters
varighed (inkl. 5 minutter til votering). Forberedelse til prøven er selvstudium af det

pensum der relatere til mikroskopikurset. I hjemmeopgaven skal den studerende
identificere og beskrive væv i histologiske synsfelter på lysmikroskopisk niveau, som
beskrevet for mikroskopikursuset. Den skriftlige afleveringsopgave har et maksimalt
omfang af 60 PowerPoint normalsider. I den mundtlige eksamen skal den studerende
gøre rede for en af mikroskopiøvelser fra det afviklede kursus. Der foretages en
helhedsvurdering af både den skriftlige hjemmeopgave og mundtlige præstation i
bedømmelsen af, om indstillingsbetingelsen kan godkendes.
Deltagelse i 2. eller 3. mulighed for at få opfyldt indstillingsbetingelsen, er hver gang et
nyt prøveforsøg. Efter godkendelse af indstillingsbetingelsen kan den studerende
indstille sig til reeksamen i kurset.
Hjemmeopgaven og den mundtlige prøve, der erstatter indstillingsbetingelsen, udbydes
i hhv. august 22 inden den skriftlige reeksamen og i januar 23 inden sidste udbud af den
skriftlige eksamen i kurset.
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Oral Histologi

Indstllingsbetingelse og Skriftlig
Tilsynseksamen

Indstillingsbetingelse Laboratoriekursus

Eksamenskravene ved første prøveforsøg er dels opfyldelse af en indstillingsbetingelse
og dels bestået ekamen.
Studerende, der ikke opfylder indstillingsbetingelsen i løbet af undervisningsperioden,
bruger et prøveforsøg, og kan ikke deltage i eksamen, før indstillingsbetingelsen er
opfyldt.
2. og 3. mulighed for at opfylde indstillingsbetingelsen: Individuel skriftlig
hjemmeopgave efterfulgt af en mundtlig eksamen uden forberedelse af 20 minutters
varighed (inkl. 5 minutter til votering).
Forud for prøven forventes selvstudium af pensum relaterende til laboratoriekurset,
herunder tilhørende podcasts på Brightspace. I hjemmeopgaven skal den studerende
identificere væv i histologiske synsfelter på lysmikroskopisk niveau, som det gør sig
gældende for laboratoriekurset. Den skriftlige hjemmeopgave har et maksimalt omfang
af 30 normalsider. Opgaven anbefales opsat i Powerpoint eller lignende program og skal
afleveres i pdf‐format.
I den mundtlige eksamen skal den studerende gøre rede for mikroskopiøvelser fra
laboratoriekurset.
Der foretages en helhedsvurdering af både den skriftlige og mundtlige præstation i
bedømmelsen af, om indstillingsbetingelsen kan godkendes.

Deltagelse i 2. eller 3. mulighed for at få opfyldt indstillingsbetingelsen, er hver gang et
nyt prøveforsøg. Efter godkendelse af indstillingsbetingelsen kan den studerende
indstille sig til reeksamen i kurset.
Hjemmeopgaven og den mundtlige prøve, der erstatter indstillingsbetingelsen, udbydes
i hhv. januar 23 inden udbud af den skriftlige reeksamen og i august 24 inden sidste
udbud af den skriftlige eksamen i kurset.
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Almen Fysiologi

Undervisningsdeltagelse
Krav om undervisningsdeltagelse
opfyldes ved godkendt besvarelse af
hjemmeopgave i form af
selvevaluering.
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Prækliniske Fag 3

Undervisningsdeltagelse
Krav om at opnå 12 timer i klinikken
som føl.

2. og 3. prøvemulighed: Stillet hjemmeopgave i form af en selvevalueringstest. Varighed
Udbydes hhv. januar 23 som 2. prøvemulighed og august 23 som 3. prøvemulighed.

2. og 3. prøvemulighed: Er kravet om de 12 timer i klinik ikke opfyldt, kan manglende
timer indhentes i hhv. januar 23 som 2. prøvemulighed eller juni 23 som 3.
prøvemulighed.

