REFERAT

Møde den: 13.09.2010
Odontologisk Studienævn
Til stede:
Eva Sidelmann Karring (EK, studieleder og formand), Hanne Hintze (HH, stedfortræder)
Jes H. Nielsen (JHN, medlem), Flemming Kemner (FK, medlem), Ida Wullum Nielsen (IWN)
studentermedlem), Julie Suhr-Krogh (JSK, næstformand)
Afbud fra:
Anders Wedel Sørensen (AWS, studievejleder), Julia Kornum Hundebøll
(JKH, studentermedlem), Anne Birkeholm Jensen (ABJ, studentermedlem), Sepideh Javadi
Torabi (SJT, studievejleder)

Desuden deltog:
Helle Tolboe (HT, klinikleder), Gugge Smedegaard (GS, timeplanlægningen)
Referat:
Lise Lotte Steentoft, studienævnssekretær
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temadagen om Kæbeledslidelser udgår – hvad nu?
Benchmarkingprojekt 2010 Århus/København
Ny eksamensbekendtgørelse og ny uddannelsesbekendtgørelse
Orientering fra studieleder, medlemmer og administration
Meddelelser
Eventuelt

Studielederen bød velkommen og meddelte, at mødet var rettidigt og lovligt indkaldt efter gældende
regler. Dagsordenen blev godkendt, dog med ændret rækkefølge, da Gugge Smedegaard fremover kun
deltager i studienævnsmøderne, når der er brug for det.
Ad pkt. 1

Temadagen om Kæbeledslidelser udgår – hvad nu?

Temadagen i kæbeledslidelser vil ikke længere blive tilbudt på 9 semester på grund af for ringe
studenterfremmøde de seneste to år. KOF har efterfølgende ønsket at få temadagen lagt på 7. semester.
Det har imidlertid vist sig at være umuligt at imødekomme dette ønske grundet et overloadet 7.
semester. Konsekvensen er, at temadagen må ophøre.
Studielederen lagde op til en drøftelse af hvad og hvor meget vores tandlægeuddannelse skal og kan
indeholde i forhold til, hvad VIP’erne finder relevante at undervise i. Det blev besluttet, at genoptage
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dialogen med underviserne i et forsøg på at opretholde temadagen, som tidligere har fået rigtig flotte
studenterevalueringer. Hanne Hintze arbejder videre hermed.
Undervisningen i kostlære blev også diskuteret, på baggrund af gentagne dårlige evalueringer.
Studielederen gjorde opmærksom på, at de forskellige fagområder allerede underviser i kostens
betydning set ud fra den konkrete faglige vinkel. Det blev foreslået at kostlæreundervisningen som den
ser ud i dag nedlægges med virkning fra efteråret 2011 og at studielederen kontakter de forskellige
afdelinger for at præcisere vigtigheden af at kostlære formidles på de forskellige områder. Desuden
tages der kontakt til faglæreren i Biokemi med henblik på at drøfte hvor meget af kostlæren – set ud fra
et biokemisk perspektiv – der kan overtages af dette fagområdet.
Ad pkt. 2

Benchmarkingprojekt 2010 Århus/København

Studielederen redegjorde for arbejdet og resultatet af benchmarkingprojektet mellem Aarhus og
København. Studienævnet drøftede nogle af de markante forskelle, og studielederen gjorde især
opmærksom på forskellen i undervisningsmåden, idet København i høj grad formidler tværfaglig
teoretisk undervisning mens vi i Aarhus laver tværfaglig klinisk undervisning. Omvendt laver
København afdelingsopdelt klinisk undervisning, hvor vi jo i Aarhus laver afdelings0pdelt teoretisk
undervisning.
Ad pkt. 3

Ny eksamensbekendtgørelse og ny uddannelsesbekendtgørelse

Studielederen redegjorde for nogle af de forskelle, der er mellem de gamle og ny bekendtgørelser. Der
var dog uklarhed over proceduren for klagegangen over en prøve, hvilket studielederen vil undersøge
nærmere og vende tilbage.
Ad pkt. 4

Orientering fra studieleder, medlemmer og administration

Studielederen orienterede om ombygningen, herunder om planen for flytning af undervisningen
epidemiologi og biostatistikkurset for 5. semester fra januar 2011 til september 2011. De studerende
havde flere kommentarer hertil, hvilket studielederen vil arbejde videre med. 5. semester bliver
endeligt orienteret om flytningen inden udgangen af september.
Ad pkt. 5

Meddelelser

Der var ingen kommentarer til dette punkt.
Ad pkt. 6

Eventuelt

Problematikken om de alt for mange hjemmesider, hvori de studerende skal finde deres oplysninger,
blev bragt op af GS. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, der arbejder med en forenkling og en
opstramning. Lise Lotte Steentoft er tovholder.
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De studerende klagede over, at der er alt for få laboratoriepladser til rådighed, når de har skemalagt
laboratorietid. GS og FK forklarede hvordan 3 laboratorier indenfor de sidste år var inddraget bl.a. til
den nye simulationsklinik. GS vil lave en rundspørge til de forskellige afdelinger for at forhøre sig om,
der ligger undervisning i laboratorier, der ligeså godt kunne afvikles i et almindeligt
undervisningslokale.
Studielederen orienterede om, at timeplanlægningen har fået nye åbningstider, så det er lettere at få fat
i en person i perioder på dagen, hvor der er specielt meget pres på.
IWN, der sammen med det øvrige 5. semester lige er startet på Fællesklinikken, gav udtryk for, at det
har været en meget frustrerende oplevelse. Der har manglet en form for introduktion, der forklarer
hvad der skal ske, hvordan man forbereder sig m.v. Studielederen tog dette ad notam og arbejder
videre hermed.
Grundet en fejl gik 9. semester forgæves til en obligatorisk forelæsning i OR. Erstatningsforelæsningen
blev imidlertid lagt to dage efter og sidst på eftermiddagen. Dette og især tidspunktet blev flere
studerende meget vrede over, og det endte med, at hele årgangen boykottede erstatningsforelæsningen.
Studielederen har efterfølgende indskærpet, at det ikke er acceptabelt at studerende boykotter
undervisningen, og at friheden til og ansvaret for planlægning og aflysning af undervisning ene og
alene ligger hos timeplanlægning i samarbejde med underviserne.

Mødet sluttede kl. 16.50
22. september 2010 LLS/EK

3

