Møde den: 06. december 2010
Odontologisk Studienævn

REFERAT

Til stede:
Eva Sidelmann Karring (EK, studieleder og formand), Hanne Hintze (HH, stedfortræder)
Jes H. Nielsen (JHN, medlem), Flemming Kemner (FK, medlem), Julia Kornum Hundebøll
(JKH, studentermedlem), Anne Birkeholm Jensen (ABJ, studentermedlem), Ida Wullum Nielsen (IWN, studentermedlem), Julie Suhr-Krogh (JSK, næstformand), Sepideh Javadi Torabi
(SJT, studievejleder), Anders Wedel Sørensen (AWS, studievejleder)
Desuden deltog:
Helle Tolboe (HT, klinikleder)
Referat:
Lise Lotte Steentoft, studienævnssekretær
Dagsorden:
1. Placering af den mundtlige prøve i Makroskopisk Anatomi
2. Ændring af evalueringsformen for ”kommuneprojektet”
3. Ansøgning om ny temadag på 10. semester
4. Studerendes brugerbetaling af undervisningsmaterialer
5. Orientering fra studieleder, medlemmer og Studienævn
6. Eventuelt
7. Meddelelser

Studielederen bød velkommen og meddelte, at mødet var rettidigt og lovligt indkaldt efter gældende
regler. Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 1

Placering af den mundtlige prøve i Makroskopisk Anatomi

Placeringen af den mundtlige prøve i Makroskopisk Anatomi har gentagne gange været drøftet i
Studienævnet idet spørgsmålet om, hvorfor den ligger ca. 6 måneder efter, at undervisningen er
afsluttet, med jævne mellemrum er blevet rejst, og senest i oktober 2010 af et Studienævnsmedlem.
Studienævnet har for ca. 2 år siden taget en principbeslutning om, at eksamination/evaluering af
fagene i videst mulig omfang skal placeres, umiddelbart efter at undervisningen er afsluttet. Imidlertid
er Studienævnet klar over, at anatomiundervisningen ikke har kunnet mobilisere ressourcer til flere
undervisningstimer med placering i foråret, hvorfor de studerende ved selvstudium skal læse
anatomistoffet op til den ordinære prøve i juni.
Det er ligeledes almen kendt og brugt, at ca. 95 % af de studerende allerede aflægger et forsøg efter 1.
semester i januar, hvilket tillades af både fag og Studienævn.
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Faglærer Erik Christophersen deltog i mødet under dette punkt og oplyste Studienævnet om sine
erfaringer med evalueringen af faget Makroskopisk Anatomi. Herefter drøftede Studienævnet sagen og
der var særlig fokus på, hvorvidt de svageste studerende ville få ringere vilkår, såfremt den ordinære
prøve blev fremrykket til 1. semester. De studerendes holdning var klart, at det gav mening at aflægge
et prøveforsøg i januar på 1. semester. Efter afstemning blev det besluttet at ændre placeringen af den
ordinære mundtlige prøve i Makroskopisk Anatomi til 1. semester med afvikling således: Ordinær
prøve i januar, reeksamination i februar, reeksamination i juni. Der tilbydes herefter ikke prøve i faget i
august. Den nye rækkefølge af prøveafholdelse i faget træder ikraft fra 01.09.2011 med første afvikling i
januar 2012.

Ad pkt. 2

Ændring af evalueringsformen for ”kommuneprojektet”

Afdeling for Pædodonti havde indsendt ansøgning om at ændre evalueringsformen af ”kursus i
planlægning af kommunal tandpleje” på 10. semester.
Den studerende opnår, som det ser ud i dag, kursusattest på baggrund af gennemførelse af kurset samt
en individuel mundtlig overhøring når kurset er afsluttet. Det er fagets ønske fremover at evaluere
kurset således, at den studerende på baggrund af godkendt deltagelse i kurset opnår sin kursusattest.
Det er faglærernes erfaring, at den mundtlige overhøring ikke yderligere afspejler den studerendes
niveau, i forhold til indsatsen på kurset.
Studienævnet besluttede at imødekomme ansøgningen, og den nye evalueringsform træder i kraft fra
foråret 2011 på det kommende 10. semester.

Ad pkt. 3

Ansøgning om ny temadag på 10. semester

Der var indkommet en ansøgning fra afdeling for Pædodonti vedr. ønske om indførelse af en temadag i
”Samarbejdet mellem tandlæger og tandplejere i det pædodontiske team” på 10. semester. Temadagen
afholdes i samarbejde med SKT.
Det stof, temadagen indeholder, er tidligere doceret i kliniktiden i form af seminarundervisning for
tandlæge- og tandplejerstuderende, og Studienævnet havde ingen kommentarer i forhold til denne
omlægning. Ansøgningen blev imødekommet og temadagen gives 1. gang i foråret 2011 for 10.
semester.

Ad pkt. 4

Studerendes brugerbetaling af undervisningsmaterialer

Der var fundet anledning til, at Studienævnet forholdt sig til niveauet for den nuværende og fremtidige
studenterbrugerbetaling til undervisningsmaterialer. Den nuværende brugerbetaling i løbet af hele
uddannelsen til bøger, materialer, værktøj, klinikbeklædning, vask, kopier m.v. er ca. kr. 37.000,-,
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hvilket ikke har ændret sig væsentligt i mange år, og af Studienævnet anses beløbet for rimelig både
hvad angår niveau i kroner/øre og relevans i forhold til studiet.
Det kan dog allerede nu forudses, at niveauet i de kommende år vil stige. Dette ses bl.a. i tiltag i
forbindelse med bedre udnyttelse af den nye simulationsklinik, hvor flere af fagområderne indfører
studenterindkøb af simulationsmaterialer i form af kæbemodeller. Materialerne har en relativ kort
levetid, og anses derfor som et oplagt emne, der bør ejes af den studerende selv. Desuden medfører de
nye hygiejneregler en væsentlig stigning i studenterudgiften til vask af kliniktøj. Studienævnets
holdning til en stigning i studenterbrugerbetalingen er, at man vil holde øje med udviklingen, men at
man i øvrigt anser stigninger som nødvendig, for at kunne sikre uddannelsens kvalitet.

Ad pkt. 5

Orientering fra studieleder, medlemmer og Studienævn

Anders Wedel Sørensen oplyste, at han på vegne af de studerende havde gang i en
underskriftsindsamling imod færre stole i den kommende ombygning af fællesklinikken.
Underskriftsindsamlingen vil blive afleveret til institutlederen snarest muligt.

Ad pkt. 6

Eventuelt

Anne Birkholm Jensen gjorde opmærksom på, at der generelt manglede ”udstyr” på fællesklinikken, og
at det ikke var til rådighed og klar kl. 8.00 når patientbehandlingen burde gå i gang. Studielederen
lovede at undersøge sagen.
Ad pkt. 7

Meddelelser

Der var ingen bemærkninger hertil

Mødet sluttede kl. 16.15
Lls/EK 13. december 2010
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