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Dagsorden:
1. Ændring af prøveform for Epidemiologi/Biostatistik
2. Ny bogudgave i Generel Medicin
3. Valgfag 2016
4. Besøg i privat praksis
5. Syg eller dumpet ved Bachelorprojektet?
6. Eksamensplan sommer 2016
7. Nye studieordninger på bachelor- og kandidatuddannelsen
8. Orientering fra Studieleder
9. Eventuelt

Ad pkt. 1

Ændring af prøveform for Epidemiologi/Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik havde fremsendt ønske om at ændre eksamensformen for faget. Baggrunden for ændringen er at give de studerende
lige vilkår, hvilket ikke anses for at være til stede gennem den nuværende
form for udprøvning, der er en skriftlig hjemmeopgave af 1 uges varighed.
Ønsket er at ændre udprøvningen til godkendt kursus på baggrund af tilfredsstillende og aktiv deltagelse.
Studienævnet godkendte den nye evalueringsform af kurset i Epidemiologi og Biostatisk som en prøveordning, og ønsker at se evalueringen af kurset allerede efter kurset i januar 2017. Dette giver kursusansvarlig mulighed for justeringer på baggrund af de erfaringer, der gøres. De studerende
i studienævnet foreslog, at faget kunne overveje at tilrettelægge undervisningen således, at de fremlæggelser, der er en del af kurset kunne med
fordel foregå samme dag, hvor gruppen har arbejdet med opgaven.
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Ad pkt. 2

Ny bogudgave i Generel Medicin

Fagansvarlig i faget Generel Medicin havde anmodet studienævnet om
godkendelse af ibrugtagning af ny udgave af lærebogen: ”Basisbog i Medicin og Kirurgi” nu i 6. udgave. Det sikres, at de studerende kan gå til eksamen efter både 5. og 6. udgave ved sommereksamen 2016, samt at pensumstørrelse er uændret.
Studienævnet godkendte den nye bogudgave.
Ad pkt. 3

Valgfag 2016

I efteråret 2015 blev der udbudt to valgfag: ”Livet som forsker” og ”Ledelse i Klinikken”. Sidstnævnte har nu været udbudt 2 gange, hvorfor der skal
tages stilling til et nyt emne for det kommende efterår.
Studienævnet fremkom med enkelte forslag til indhold i valgfag: ”Sygesikringsoverenskomst” og ”Akupunktur”. Det blev imidlertid besluttet at
inddrage stamafdelingerne, for at få inspiration. På næste møde i april, vil
indkomne forslag blive drøftet.
Ad pkt. 4

Besøg i privat praksis

De studerende på 10. semester har muligheden for at tage en dag i privat
praksis. Tilbuddet bliver benyttet af gangske få studerende og fraværet
falder ofte sammen med dage, hvor der er obligatorisk undervisning, hvilket kan give udfordringer.
Historisk set har elementet ligget under faget ”Samfundsodontologi”, som
en del af undervisningen, og har således haft sin faglige berettigelse i denne kontekst. I forbindelse med, at fagområdet ”Samfundsodontologis”
elementer blev bredt ud på flere afdelinger og fagområder, da professor
Sven Poulsen fratrådte, og studieordningen blev ændret, har elementet ikke haft et fagligt ophæng/tilhørsforhold nogen steder, men blot figureret i
timeplanen.
Der er derfor heller ingen ”målbeskrivelse” for, hvad der forventes af den
studerende, og der er ingen faglig forberedelse eller opfølgning på besøget.
På baggrund heraf blev det besluttet, at lade tilbuddet udgå.

AARHUS UNIVERSITET

Side 3/4

Ad pkt. 5

Syg eller dumpet ved bachelorprojektet

I henhold til studieordningen, har studienævnet ved udarbejdelse af prøveformen for bachelorprojektet besluttet, at såfremt den studerende
”dumper” bachelorprojektet, da skal reeksamen finde sted senest inden
udgangen af juni måned samme år.
Det er imidlertid aldrig afklaret, efter hvilket opgavegrundlag den studerende skal reeksamineres – såfremt den studerende udebliver fra eksamen
eksempelvis pga. sygdom.
Studienævnet nåede ikke frem til en afklaring om, efter hvilket opgavegrundlag, en reeksamination efter udeblivelse fra ordinær eksamen skulle
foregå. Der arbejdes videre frem mod en afklaring.
Ad pkt. 6

Eksamensplan sommer 2016

Eksamensplanen for sommeren 2016 er nu godkendt af eksaminatorerne,
og blev forelagt i udkast til studienævnet.
Der var indkommet indvendinger fra 10. semester imod prøvedatoerne i
Odontologisk Klinik, da disse overlappede de to dage, hvor de kommende
kandidater traditionelt tager på hotelophold sammen.
Studielederen kunne oplyse, at denne sommers eksamensplanlægning
havde været en stor udfordring, da det har været vanskeligt at indpasse de
til rådighed værende eksaminatorer, for at få puslespillet til at gå op.
Studienævnet godkendte eksamensplanen, og var enige om at arrangementer i privat regi, ikke kan give anledning til ændringer i en meget
kompleks eksamensplanlægning.
Ad pkt. 7 Nye studieordninger på bachelor- og kandidatuddannelsen
Fakultetsledelsen godkendte 01. marts 2016 selvevalueringen af tandlægestudiet, og på baggrund heraf har fakultetet en forventning om, at Det
Odontologiske Studienævn i samarbejde med IO umiddelbart igangsætter
arbejdet med en ny studieordning for hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi.
Studielederen uddybede de anbefalinger evalueringspanelet havde givet til
curriculumudvikling af tandlægeuddannelsen på AU, og præciserede, at
disse under alle omstændigheder skal medtages i de nye ordninger. Det
drejer sig om:
•

mere struktur og undervisning i begyndelsen af studiet, skal give luft til
mere akademisering på kandidatniveau
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•

Reduktion af curriculum og fordeling af arbejdsbyrden over hele uddannelsen

•

Optimere eksamensformerne, så der er alignment med undervisningen

•

Kommunikation og forventningsafstemning uddannelse og studerende
imellem

•

Fokus på læringsmetoder og pædagogik – især på klinikkerne

Studienævnsmedlemmerne vil op til næste møde reflektere over ovennævnte anbefalinger. Tanker og idéer til udvikling af uddannelsen vil blive
drøftet.
Ad pkt. 8 Orientering fra studielederen
Der har været en henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, vedr. bekymring af manglende kompetencer i faget farmakologi fra KU ved indskrivning på kandidatuddannelsen i Odontologi på AU. Studielederen har
bekræftet overfor styrelsen, at der tages hånd om den ene studerende, det
drejer sig om, og at KU fra 2017 ændrer deres studieordning således, at
farmakologi fremadrettet placeres på bacheloruddannelsen, hvilket vil
eliminere problemet.

Mødet sluttede kl. 16.15
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