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Ad pkt. 1 Fælles grænseværdier 
 
Som en del af kvalitetssikringen fastsatte studienævnet tilbage i 2014 
grænseværdier for bl.a. frafald, tilfredshed i forhold til studiemiljø m.v.  
 
Der foreligger nu et oplæg til fælles grænseværdier på tværs af uddannel-
serne på Health, og studienævnet drøftede, hvorvidt odontologi er enig i 
de forslåede fællesværdier.  
 
Studienævnet var af den mening, at flere af de forslåede fælles grænse-
værdier er for uambitiøse, og at andre ikke er relaterbar til tandlægestudi-
et. Enkelte værdier var der enighed om, godt kunne være fælles. Studie-
nævnet afgiver et høringssvar til fakultet inden jul.  
 
Ad pkt. 2 Ny bogudgave i protetik til godkendelse 
 
Sektion for Protetik har fremsendt ønske om ibrugtagning af den nye ud-
gave 6 af lærebogen ”Clinical periodontology and implant dentistry”. Stu-
dienævnet godkendte ibrugtagning af den nye bogudgave. 
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Ad pkt. 3 Fremmødesvigt til forelæsninger 
 
Studielederen har modtaget en henvendelse fra Sektion for Ortodonti, der 
er udfordret på meget ringe fremmøde til de ikke obligatoriske forelæs-
ninger. Sektionen fremkommer med forslag til løsning på problemet og 
ønsker studienævnets stillingtagen hertil.  
 
Studielederen ønskede både en drøftelse af den konkrete problemstilling, 
men også en drøftelse i lyset af, hvad andre sektioner har fremført af lig-
nende problemstillinger. 
  
Studielederen orienterede om, at problemet med ringe fremmøde til fore-
læsningerne ikke kun optræder i ortodonti, men er et generelt problem.  
 
De studerende belyste konkrete udfordringer, som de ser, at undervisnin-
gen lider under. For flere fag bør undervisningen og især forelæsningerne 
være mere nærværende og forståelige. Forelæsningernes formål er klart, 
at bringe perspektivet og forskningen ind i undervisningen, men det bør 
ske på et niveau, hvor de studerende kan være med. Der er desuden ud-
fordringer med udenlandske forelæsere, der rent sprogligt ikke lever op 
til, at kunne gøre stoffet forståeligt for de studerende.  
 
De studerende belyste endvidere, at der i nogle fag optræder forskellige 
undervisere, hvilket resulterer i, at ”den røde tråd” mistes. Der er ligeledes 
mange gentagelser, når stoffet formidles både i forelæsninger og i holdun-
dervisningen. Der er store krav til forberedelse op til forelæsningerne i 
nogle fag, hvilket ofte kan være svært at honorere som studerende. Dette 
kan resultere i aflyste forelæsninger, hvorfor ansvaret for læring i højere 
grad lægges over på de studerende, hvilket også er ok, såfremt de stude-
rende får bred adgang til undervisningsmaterialerne. 
 
Nævnet påbegyndte en drøftelse af, hvilke tiltag, der kunne tages for, at 
undervisningen generelt i højere grad ”rammer” de studerende. Det blev 
besluttet, at emnet tages op i nævnet igen i det nye år. 
 
Ad pkt. 4 Mødeplan foråret 2016 
 
Studienævnet koordinerede mødedagene, og planen er hermed fastlagt. 
 
 
Ad pkt. 5 Studieleder orienterer 
 
Selvevalueringen af tandlægeuddannelsen på AU er nu afsluttet, og studie-
lederen ser frem til at arbejde med opfølgning på de områder, som evalue-
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ringseksperterne påpegede, der er behov for at styrke i uddannelsen. Stu-
dielederen vil bringe disse ind i arbejdet med den nye studieordning, som 
påbegyndes i 2016. 
 
Studienævnet havde til orientering modtaget en totaloversigt over sagsbe-
handlinger foretaget i 2015. Grundet tidsnød, nåede nævnet ikke at for-
holde sig hertil, hvorfor oversigten tages med på første møde i 2106. 
 
Studienævnet besluttede ikke at indstille nogen til den pædagogiske hæ-
derspris for 2015. 
 
Da Studienævnet ikke har nået at gennemgå undervisningsevalueringerne 
for foråret 2015, blev det aftalt, at studienævnsmedlemmerne gennemgår 
evalueringerne frem mod næste møde i februar. Kommentarer sendes til 
studienævnssekretæren, der samler disse til fremlæggelse på mødet. Stu-
dienævnet drøfter herudfra eventuelle tiltag til opfølgning. 
 
 
Ad pkt. 6 Eventuelt 
 
Studienævnsformanden takkede studentermedlemmerne Louise Horns-
trup og Dorthe Krogh Pedersen, der pr. 31. januar 2016 siger farvel til stu-
dienævnet. De har begge ydet en stor og vigtig indsats i studienævnet i de 
sidste par år.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. 16.15 
Eva K/lls  


