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REFERAT 

 
Dagsorden: 
 

1. Valgfag efteråret 2016 
2. Bachelorprojekt – reeksamen 
3. Opstart: Undervisningsevaluering efterår 2015 
4. Orientering fra Studielederen 
5. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 1  Valgfag efteråret 2016 
 
Der er siden sidste møde indkommet et emne til valgfag fra sektionen for 
Radiologi: ”CBCT in action”, hvor de studerende selv skal snitte CBCT 
med forskellige diagnostiske problemstillinger. Imidlertid er der kun 
plads til 20 studerende, hvilket studienævnet ikke mener, er nok pladser 
for, at det reelt kan udbydes som et valg. 
 
Studielederen vil undersøge om det er muligt, at udvide tilbuddet til to 
dage. Alternativt vil emnet kunne indgå som et 3. valgfag med de 20 plad-
ser. Såfremt sidstnævnte bliver en realitet besluttede studienævnet at ar-
bejde på, at emnet ”sygesikringsoverenskomsten”, som efterårets reelle 
valgfag sammen med ”Livet som forsker”.  
 
Ad pkt. 2  Bachelorprojekt – reeksamen 
 
Studielederen havde forud for mødet arbejdet med problematikken om-
kring Bachelorprojektet, som er en ”gruppeeksamen”, og som har givet 
anledning til uklarhed omkring, efter hvilket opgavegrundlag en eventuel 
reeksamen skal tage udgangspunkt i.  
 
Studielederen gjorde klart, at i henhold til eksamensbekendtgørelsen, så 
skal der ved en mundtlig gruppeprøve sørges for, at den enkelte studeren-
de eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en indivi-
duel bedømmelse af den studerendes præstation. Dernæst skal opmærk-
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somheden skærpes omkring, at ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er 
udarbejdet af flere studerende, kan der kun gives en selvstændig karakter, 
hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. 
 
Disse omstændigheder er allerede beskrevet i vejledningen for udarbejdel-
se og eksamination i bachelorprojektopgaven, men det kan diskuteres, om 
det er beskrevet klart nok, hvorfor vejledningen inden bacheloreksamen i 
2017 revideres.   
 
På baggrund af, at det allerede af gruppebesvarelserne fremgår, hvad hver 
enkelt studerende har haft ansvar for i opgaven, og som sikrer, at den en-
kelte studerende kan eksamineres individuelt, besluttede studienævnet, at 
en opgavegrundlaget ved en eventuelt reeksamen er den sammen opgave. 
Isolering af de studerende før og efter eksamination opretholdes imidler-
tid ved eksamen i april 2016. 
 
  
Ad pkt. 3  Opstart: Undervisningsevaluering efterår 2015 
 
Gennemgang af undervisningsevalueringerne på selve studienævnsmø-
derne tager meget lang tid, og studienævnet kan ikke nå dette arbejde in-
denfor den tid og mødefrekvens, der ligger i studienævnes normale års-
hjul. Derfor blev det besluttet, at studienævnsmedlemmerne fremover 
gennemgår evalueringerne mellem møderne. Derfor vil medlemmerne på 
næste møde i maj, fremlægge de fokuspunkter, de har fundet anledning til 
at drøfte med studienævnet, og på baggrund heraf, vil der blive udarbejdet 
en rapport over undervisningsevalueringen – i denne omgang fra efteråret 
2015. 
 
Da der er relativt lave svarprocenter på en nogle af evalueringerne – end-
da helt ned til 4 %, besluttede studienævnet, at kun evalueringer med 
svarprocenter på 25 % og derover vil blive læst. 
 
Studienævnet drøftede problematikken omkring de lave svarprocenter. 
Det blev besluttet, at afvente svarprocenterne fra undervisningsevaluerin-
gerne fra foråret 2016, da de dårlige resultater kan skyldes, at odontologi 
er relativ ny på BB, at evalueringsprocessen er ændret, og at den admini-
strative understøttelse har været under flytning til en ny enhed, som nu er  
HE Studier.  
 
 
 
Ad pkt. 4  Orientering fra Studielederen 
 
Studieleder orienterede om AU’s udkast til regulering af regler om frem-
drift, og grundet en meget kort frist for et høringssvar til fakultetsledelsen, 
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har studielederen og næstformanden arbejdet på et høringssvar i samar-
bejde med instituttet. 
 
Overordnet vil høringssvaret støtte AU’s udkast til regulering af fremdrif-
ten, grundet i, at det er en lempelse for de studerende i forhold til de nu-
værende regler. Dog medfører regelsættet en større ulempe for studerende 
på uddannelser, hvor der årligt optag i forhold til medicin, hvor der er op-
tag to gange årligt. Yderligere er det en udfordring for tandlægeuddannel-
sen, at tidspunktet for aktivitetskontrollen er 01. oktober frem for 01. no-
vember. 
 
Det indledende møde med prodekanen vedr. den strategiske planlægning 
af arbejde med de nye studieordninger er udsat. Studielederen har endnu 
ikke modtaget svar fra HE-Studier vedr. anmodning om administrativ 
støtte til studieordningsarbejdet. Studienævnet udsætter derfor den plan-
lagte ”brainstorming”. 
 
Studielederen orienterede kort om hvor langt AU’s arbejde er omkring In-
stitutionsakkrediteringen, og henledte herunder opmærksomheden på 
den netop udsendte pjece om kvalitetssystemet på AU. 
 
 
Ad pkt. 5  Eventuelt 
  
Det forestående Studienævns seminar den 21. april blev drøftet, idet sted-
fortræder skal lave et oplæg om, hvordan Det odontologiske studienævn 
arbejder med kvalitetssikring og udvikling af tandlægeuddannelsen.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. 16.15 
Lls/EK 
  


