
 
 

 
 

 Aarhus Universitet 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 

Tlf .: 89421111 
Fax: 89421109 
E-mail:  au@au.dk 
http://www.au.dk 

 

 
 
Dato: 10. juni 2016 

 
 
Side 1/4 

AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 

 
Møde den: 10. oktober 2016 kl. 16.30 
i Det Odontologiske Studienævn 
 
Deltagere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige,  
Helle Tolboe, Louise Trap, Maren Fiil Hjort og Line Vang Madsen 
 
Deltagere observatører: Studievejleder Emilie Schmidt, Emilie Friis  
 
Afbud fra: Marie Hauge Mårtensson, Gugge Smedegaard 
 
 
 

    
 

REFERAT 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Fremdrift II, retningslinje vedr. sagsbehandling 
2. Justering af AU fælles indikatorer til kommentering 
3. Revision af vejledningen for Bachelorprojektet 
4. Status på handleplan for 2016-17: Frafald 
5. Orientering fra Studieleder 
6. Eventuelt 

 
 
Ad pkt. 1 Fremdrift II, retningslinje vedr. sagsbehandling 
 
Den maksimale studietid på HE er fra 1. september 2016 den normerede 
studietid for uddannelsen + et semester – dog har tandlægestuderende + 1 
år på bacheloruddannelsen. Har studerende inden for denne tidsramme 
ikke færdiggjort deres uddannelse, vil de blive udmeldt. 
 
Derudover vil der for studerende optaget pr. 1.9. 2016 og frem gælde krav 
om studieaktivitet. Den studerende skal minimum bestå 45 ECTS pr. stu-
dieår (akkumuleret)  
 
Studienævnene vil fremadrettet modtage dispensationsansøgninger fra 
studerende, der søger om forlængelse af den maksimale studietid og ned-
sættelse af studieaktivitetskravet grundet usædvanlige forhold, herunder 
barsel.  
 
Studienævnene har kompetencen til, at træffe afgørelse i disse sager. Med 
henblik på ligebehandling af studerende og tydelig vejledning, er det dog 
hensigtsmæssigt med ensartede, vejledende retningslinjer på tværs af stu-
dienævnene. 
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Studienævnet er blevet forelagt et udkast til vejledende retningslinjer for 
sagspraksis ift. dispensation, der er udarbejdet som følge af fremdrift II. 
Disse retningslinjer har studielederforum drøftet på møde den 14. sep-
tember 2016, og blevet enige om, vil kunne fungere på alle uddannelser på 
HEALTH, og vil således anbefale studienævnene, at behandle sagerne ef-
ter denne model. 
 
Studienævnet drøftede den foreslåede praksis for sagsbehandling af di-
spensationer, hvor usædvanlige forhold – herunder barsel, ligger til 
grund. Det blev besluttet, at Det odontologiske studienævn lægger sig op 
af den foreslåede praksis, der bl.a. betyder at: 
 
Alle dispensationer, der imødekommes på baggrund af usædvanlige for-
hold eller barsel, behandles ens, dog kan barsel maks. udløse inaktivitet i 
to semestre.   
 
Udløser dispensationen forlængelse af den maksimale studietid, udregnes 
og meddeles denne til den studerende i samme sagsgang – dvs. på det 
tidspunkt den studerende ansøger. 
 
 
Ad pkt. 2 Justering af AU fælles indikatorer til kommentering 
  
 AU har fremsendt forslag til ændring af indikatorerne for kvalitetsarbej-
det med uddannelserne i høring, og studienævnene har hermed mulighe-
den for at kommentere på forslaget. 
 
Indikatoren for ”Full degree studerendes relative progression” foreslås 
fjernet. Forslaget ligger fint i tråd med tidligere HE drøftelser.  
 
Der foreslås samtidig en ny indikator vedr. forskningsdækning, idet der 
har vist sig et behov for yderligere belysning af forskningsdækning. Indi-
katoren angives på fakultetsniveau, og i forbindelse med uddannelseseva-
luering er fakultetet ansvarlig for en manuel optælling på uddannelsesni-
veau. 
 
Studienævnet tilsluttede sig de foreslåede ændringer. 
 
 
Ad pkt. 3 Revision af vejledningen for Bachelorprojektet 
 
Studienævnet besluttede på mødet den 04. april 2016, at vejledningen til 
bachelorprojektet skal revideres inden eksamen i 2017.  
 
Baggrunden for beslutning var, at studienævnet mente, at følgende områ-
der i vejledningen ikke beskrives entydigt: 
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• at det under eksaminationen skal sikres, at der foretages en individuel 
bedømmelse af den studerendes præstation. 

 
• at det sikres, at eksaminator ud fra den skriftlige opgavebesvarelse, 

som er udarbejdet af flere studerende, tydeligt kan identificere, den 
enkelte studerendes bidrag, således der kan gives en selvstændig ka-
rakter herudfra. 

 
• At det tydeligt fremgår, ud fra hvilket opgavegrundlag, en eventuel re-

eksamination foretages. 
 
Studienævnet drøftede desuden, hvorvidt isolering af de studerende før og  
efter eksaminationen skal opretholdes. 
 
Det blev besluttet, at indstille til instituttet, at der udpeges et udvalg, som 
under ledelse af Irene Dige, udarbejder et forslag til revidering af bache-
lorvejledningen indenfor ovenstående områder. Det er væsentligt at ud-
valget ikke beskæftiger sig med ændringer af eksamensformen eller i ind-
holdet af Bacheloropgaven, idet det vil forudsætte en studieordningsæn-
dring, hvilket ikke på nuværende tidspunkt er hensigten. 
 
 
Ad pkt. 4 Status på handleplan for 2016-17: Frafald 
 
En af opgaverne fra det årlige statusmøde med prodekanen var bl.a. igen-
nem optimering af semesterintroduktion, at forsøge at reducere Førsteårs-
frafald på bacheloruddannelsen. Dette arbejde har studenter studievejle-
derne påtaget sig, og på mødet orienterede de om, hvad der er gjort af til-
tag i år – herunder også på øvrige semestre på uddannelsen.  
 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning, og takkede studievejle-
derne for deres indsats, der er gennemtænkt og intensiveret.  
 
 
Ad pkt. 5 Orientering fra Studieleder 
 

1) Valg 2016 – de studerende er på valg. 
 

2) Status på handleplan for 2016-17: Udvikling. 
Et af udviklingspunkterne fra statusmødets handleplan for 2016-17 er 
bl.a. at udvikle på evaluering af de kliniske færdigheder undervejs i 
klinikken. Studielederen er i samarbejde med kliniklederen i gang med 
at planlægge en workshop, der afvikles første uge i januar for alle de 
kliniske lærer.  
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Ad pkt. 6 Eventuelt 
 
Det blev drøftet, hvorvidt studienævnet vil holde fast i aftenmøderne i for-
året 2017. Der var enighed om, at det optimale er, at vende tilbage til at 
afholde studienævnsmøderne om mandagen fra kl. 14.15, når klinikken er 
færdig. Medlemmerne indsender en oversigt over, hvornår de ikke kan 
deltage i foråret 2017. 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 18.45 
EK/lls 


