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Studieleder orienterer
Eventuelt

Ad pkt. 1 Odontologisk klinikeksamen
Studielederen og lederen af fællesklinikken har haft møde med en repræsentant for tandlægeskolen i København med henblik på at etablere et
samarbejde om udveksling af patientcases til odontologisk klinikeksamen.
Det viste sig desværre ikke muligt, umiddelbart at udveksle patientcases,
idet de to skolers materialer (undersøgelseskriterier og registreringer) er
meget forskelligt.
Studienævnet besluttede, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af de 3 stamafdelinger - PA, P og TA, som skal arbejde med at forbedre de eksisterende eksamenscases frem mod næste sommereksamen.
Eksempler på forslag til forbedringer af casus kunne være, beskæring af
billeder, indsættelse af mørk baggrund, fjernelse af markeringer for periapikale forandringer, konstruering af pochemål m.m. Studienævnet anmoder Instituttet om, at tilvejebringe ressourcer til at aflønne for ekstra
timer der, hvor arbejdet kun kan gennemføres ved anvendelse af deltids-
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ansatte. Irene Dige udvælges til at optræde som tovholder på opgaven, og
til at referere tilbage til studienævnet.
Med udgangspunkt i studienævnets ønske om at optimere fokus på de
studerende diagnostiske evner, og den deraf følgende skrivelse, der blev
udsendt til underviserne på BPE i foråret, orienterede Helle Tolboe om
status på nuværende tidspunkt.
Der er strammet op på, at BPE- lærerne i højere grad har fokus på den enkelte studerendes kompetencer, og at de kliniske gruppelærer underrettes,
såfremt der måtte være studerende, der ikke lever om til de krav, der stilles til de diagnostiske færdigheder.
Studienævnet ønsker stadig fokus på de studerendes diagnostiske færdigheder, og det blev besluttet, at der snarest skal sendes et ajourført opmærksomhedsbrev frem til hver af underviserne på BPE om, at de allerede
nu skal begynde at evaluere og fokusere på de studerende, der har vanskeligt ved at diagnosticere, med henblik på øget udervisningsindsats.
Ad pkt. 2 Status på sommerens eksaminer
På mødet den 07. september drøftede studienævnet de høje dumperprocenter i Parodontologi, Almen Histologi og Almen Fysiologi. Studienævnet
ønskede at punktet blev taget op igen.
Studienævnet er især bekymret for stigningen i dumpeprocenten i PA, der
nu er oppe på 30,9 %, samt det efterhånden usædvanlige lave karaktergennemsnit på 2,2. Det undrer studienævnet, at PA i Århus i løbet af få år
har fået så stor dumprocent og så lavt et karaktergennemsnit. Undervisning skal støtte de studerendes læring, og de studerendes muligheder for
opnåelse af læringsmålene, hvilket i aftagende grad synes at være tilfældet
for faget parodontologi.
De studerende giver udtryk for, at være meget frustrerede over, at der er
så stor diskrepans mellem det, der står i lærebogen, og det, der bliver doceret til forelæsningerne, hvilket er medvirkende til, usikkerhed omkring
faget.
På baggrund heraf besluttede studienævnet at rette henvendelse til den
fagansvarlige for en dialog om tiltag, der kan bidrage til, at undervisningen i højere grad resulterer i, at de studerende består eksamen og med højere karaktergennemsnit.
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Mht. til dumpeprocenten i Almen Histologi, blev det drøftet, om det kunne være den nye prøveform i Anatomi, der nu udelukkende består af en
multiple Choice opgave suppleret med en essay opgave, og ikke en mundtlig eksamen, der kunne være årsag til, at de nye studerende først føler sig
særlig udfordret, når de skal bestå Almen Histologi. Det blev på den baggrund besluttet, at se hvordan resultatet af næste eksamen i Almen Histologi former sig.
Mht. Almen Fysiologi har det tidligere været drøftet i Studienævnet, hvorvidt niveauet i faget er for højt. Imidlertid ønsker Studienævnet niveauet
fastholdt. Studievejledningen vil støtte op med bedre vejledning forud for
undervisningsstart på 3. semester, for at klæde de studerende bedst mulig
på til at håndtere faget og undervisningen.

Ad pkt. 3 Undervisningsevaluering foråret 2015
Punktet blev udsat til næste møde i december.

Ad pkt. 4 Studieleder orienterer
Muligheden for deltagelse i demissionshøjtideligheden for ikke færdige
kandidater, vil fremover ikke være muligt. Såfremt man på demissionsdagen ikke har bestået hele sin kandidatuddannelse, så kan man ikke deltagelse på lige fod med de færdige kandidater. Imidlertid må man gerne
komme til højtideligheden sammen med sin familie fra rækkerne for pårørende.
Der er behov for en tidsramme for, hvor meget vejledning de studerende
har krav på/vejlederen skal yde i forbindelse med Projektopgaven, der
skrives på 8.-10. semester. Derfor har studielederen undersøgt, hvor meget vejledning de studerende modtager på andre uddannelser på Health i
forbindelse med skrivning af ”kandidatspecialer”. På baggrund af en vurdering af omfang, tid til rådighed m.v. har studielederen truffet beslutning
om, at tidsrammen for vejledningskrav/ydelse er 7½ time pr. projektopgave. Samtidig opfordres vejlederne og de studerende til indledningsvis, at
aftale et mødeforløb frem mod godkendelsen i foråret på 10. semester.
Der var kort orientering om status vedr. fusionsarbejdet mellem SKT og
IO. 2. høring er nu gennemført, og snarest fremlægges det færdige visionspapir i samarbejdsudvalgene. Herefter færdiggøres det endelige visi-
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onspapir, der skal fremlægges og afgøres på AU’ bestyrelsesmøde den 3.
december.
Studielederen deltog i ”Tandlægernes Visionsdag” lørdag den 24. oktober.
Her blev der fra aftagerne af vore kandidater givet udtryk for, at det teoretiske fundament, de kommer ud med, er rigtig godt. Den manglende rutine kommer de hurtigt efter. I øvrigt blev der givet udtryk for, at idéen
med, at arbejde sammen to og to er rigtig god, idet det ruster kandidaterne til at arbejde i teams, der i dag kendetegner organiseringen i de private
og offentlige klinikker.
Der foreligger endnu ikke referat fra sidste møde i Studielederforum,
hvorfor orientering herfra udsættes til næste møde.

Mødet sluttede kl. 16.00
Eva K/lls 11. november 2015

