Møde den: 16. december 2013
Odontologisk Studienævn
Til stede:
Eva Sidelmann Karring (studieleder og formand), Hanne Hintze (stedfortræder), Jes H. Nielsen
(medlem), Flemming Kemner (medlem), Julie Christiansen (studentermedlem), Louisa
Hornsturp (studentermedlem), Dorte Krogh Pedersen (studentermedlem), Marie K. Møller
(studentermedlem)
Desuden deltog:
Helle Tolboe (klinikleder), Gugge Smedegaard (timeplanlægger), Emilie Leth Rasmussen (studievejleder), Kasper Nedergaard (studievejleder)
Referat:
Lise Lotte Steentoft (studienævnssekretær)
Dagsorden:
1. Besøg af sektionslederen fra Parodontologi
2. Nyt dansk kompendium i Almen Patologi til godkendelse
3. Hvem skal deltage i fremlæggelsesdagen for kandidatspecialet
4. Studielederen orienterer
5. Eventuelt
6. Studieordningsreform
Studielederen bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt med et par tilføjelser under eventuelt.
Ad pkt. 1 Besøg af sektionslederen fra Parodontologi
Studieleder og studienævn har flere gange har fået henvendelser fra de studerende, om usikkerhed omkring pensum og lærebogen i faget parodontologi. Desuden er man fra sektionens side
tilbageholdende med at udlevere materialer fra forelæsningerne, hvilket de studerende efterlyser og ikke forstår årsagen til ikke sker. På den baggrund var lederen fra sektionen Rodrigo
Lopez (RL) inviteret til mødet, således der kunne bringes klarhed over spørgsmålene.
RL slog fast, at pensum ikke er ændret, og har ligget fast de sidste mange år, og at hele pensum
kan læses i den angivne litteratur. Med hensyn til udlevering af materiale fra forelæsningerne,
fortalte RL, at dette havde været drøftet i læregruppen flere gange, og beslutningen var, at ingen
udleverer materiale. RL forklarede at regler og etik omkring billedmateriale bl.a. lå til grund for
beslutningen. På spørgsmålet om, hvorvidt materialet kan udleveres uden billeder, svarede RL,
at dette vil han bringe op på næste møde med forelæserne. Studienævnet appellerede til at sek-
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tionen, imødekommer de studerendes ønsker bedst muligt, idet undervisningens opgave også
er, at give de studerende et varieret udbud af måder, hvorpå stoffet kan indlæres.
Ad pkt. 2 Nyt dansk kompendium i Almen Patologi til godkendelse
Der er udkommet et nyt, dansk kompendium i Almen Patologi, og det er et ønske fra
underviserens side, at tage dette i brug fra foråret 2014. Der sker ikke ændringer i pensum og
omfang af sideantal, der skal læse er ikke væsentlig ændret. Studienævnet godkendte den nye
bog, med ibrugtagning i foråret 2014 for det kommende 4. semester.
Ad pkt. 3 Hvem skal deltage i fremlæggelsesdagen for kandidatspecialet
Det har været skemalagt at 6., 8. og 10. semester deltager i fremlæggelsesdagen for
kandidatspecialet. Imidlertid er der meget ringe fremmøde fra 6. semester, hvorfor det blev
besluttet at denne årgang ikke skal deltage fremover.
Ad pkt. 4 Studielederen orienterer
Prodekanen har opfordret studienævnet til evt. at udpege en kandidat til ”Den pædagogiske
hæderspris”. To af studienævnets studentermedlemmer meddelte, at de ville indstille Lektor
Hanne Hintze, hvilket studienævnets øvrige medlemmer tog til efterretning.
Der er kommet en rapport over førsteårsfrafaldet på bachelorstudiet på AU. Studerende på
tandlægestudiet med en stx klarer sig bedre end både de, der har en hf og htx som
adgangsgivende eksamen. Studerende med optag i kvote 2 falder også sjældnere fra end de, der
optages i kvote 1. Desuden kan det læses, at jo hurtigre de studerende går i gang med
uddannelsen efter endt studentereksamen, jo større er sandsynligheden for frafald.
Institutlederen har gangsat arbejdet med en større sparerunde på institut for odontologi. Der er
nedsat 6 udvalg, der hver især skal arbejde med besparelser på forskellige områder.
Studielederen er formand for det udvalg, der skal påpege og vurdere rationaliseringsgevinsterne
ved studieordningsomlægninger, der kan foretages inden for den eksisterende studieordning og
fremadrettet i forbindelse med den nye studieordning. Udvalget skal bestå af en heltids-VIP, en
studenterrepræsentant, kliniklederen samt professorer for de kliniske sektioner. Studienævnet
udnævnte Julie Christiansen som studenterrepræsentant og Lektor Hanne Hintze som heltidsVIP.
Ad pkt. 5 Eventuelt
Studieadministrationen kunne meddele at vejledningsområdet etablerer en mentorordning, der
består af ældre tandlægestuderende, der tilbyder hjælp til at give nye studerende større erfaring
og indsigt.
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Studieadministrationen orienterede om, at instituttet og administrationen oftere og oftere hører
om, at der snydes til eksaminer på uddannelsen. Da dette på alle måder skal stoppes,
indberettes alt, der høres om, til Uddannelsesjuridisk Service.
HR på Health har udarbejdet en oversigt over, hvem der må eksaminere på uddannelsen. Heraf
fremgik det, at kliniske lærer og til dels afdelingstandlæger ikke var omfattet af den gruppe. Det
har givet anledning til indsigelser fra instituttets side, og HR har revurderet faggrupperne. Der
skal i øvrigt også ske en revurdering af, hvem der må undervise.
En af studenterrepræsentanterne spurgte ind til, hvad instituttet gør for at kvalitetssikre de
kliniske undervisere, idet flere studerende oplever en ulige behandling, alt efter hvilken klinisk
lærer, man arbejder under. Studielederen og kliniklederen oplyste om, hvordan hvervning af
privatpraktiserende tandlæger, og oplæring af de nye kliniske lærer foregår, samt om de
seminarer, instituttet arrangerer to gange årligt for faggruppen. De kliniske lærers baggrund og
tilgang til tandlægefaget er forskellig, og det kan desværre ikke undgås, med så mange
studerende og skiftene kliniske lærer, at der ind imellem kan forekomme udfordringer i
samarbejdet på fællesklinikken. Fællesklinikken bestræber sig på at lytte til problemerne og i
nogen tilfælde sørge for, at den studerende får en ny lærer.
Ad pkt. 5 Studieordningsreform
På baggrund af det forestående arbejde med besparelser blev punktet udsat til næste møde.

Mødet sluttede kl. 16. 30
EK/lls 19. december 2013
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