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Ad pkt. 1 Kvalitetssikring af undervisningen i PA
Som opfølgning på studienævnets (SN) beslutning i 2015 om, at tilføre
fagområdet PA støtte fra CESU, for at bringe dumpeprocenten ned og karaktergennemsnittet op, forelå resultatet af ordinær og reeksamen for
sommeren 2016 i september, hvor studienævnet drøftede dette.
Uanset, at dumpeprocenten er faldet, er det fortsat studienævnets vurdering, at den er for høj (ikke mindst ved reeksamen). Desuden gav de studerende ved mødet i september udtryk for, at der ikke er gennemsigtighed
i undervisningen, og at de ikke føler at, undervisningen understøttes i læringen.
På den baggrund var den undervisningsansvarlige i Parodontologi, Rodrigo López (RL) inviteret til dagens møde.
Studienævnet ønskede i samråd med RL, at udrede, hvad der kunne bidrage til, at undervisningen i PA i højere grad kan understøtte de studerendes læring, og dermed medvirke til at bringe dumpeprocenten yderligere ned.
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RL og Studienævnet drøftede de udfordringer og holdninger faget har, og
ligeledes de udfordringer og ønsker de studerende har til faget.
Følgende tiltag er igangsat fra fagområdets side, eller vil blive sat i gang:
• sektionens skrifter og vejledninger inkluderes i litteraturhenvisningen eller som supplerende læsning.
• efter stødkurset i PA på 5. semester og det prækliniske kursus i parodontalkirurgi på 6 semester evalueres kurserne ved en multiple Choice opgave – med efterfølgende feedback.
• eksamen på 8. semester er digitaliseret
• de nye kliniske lærer introduceres til sektionens retningslinjer via en
intropakke.
For så vidt angår de studerende, der skal til reeksamen i PA til sommer
tilbyder sektionen følgende:
• at de kan henvende sig til sektionens undervisere og få hjælp med
faglige spørgsmål.
• at de kan lave aftaler med sektionen om op til 3 spørgetimer i løbet af
foråret.
• at de kan lave aftaler, om gennemgang af eksamensopgaver.
Studienævnet besluttede, at følge udviklingen i faget, efter indførelse af
ovenstående initiativer, og vil følge op på, hvorvidt dumpeprocent og
gennemsnittet af eksamenskaraktererne udvikler sig positivt.
Ad pkt. 2 Personsag
Studienævnet gav på mødet den 19. september afslag på ansøgning om et
4. eksamensforsøg i Almen Fysiologi. Efterfølgende er der fremsendt nye
oplysninger, og den studerende anmoder om genåbning af sagen.
Studienævnet behandlede sagen, og gav dispensation til et 4. eksamensforsøg i Almen Fysiologi.
Ad pkt. 3 Studieaktivitetskrav og dispensationer
Formålet med nærværende oplæg er, at etablere en fælles vejledende retningslinje på HE ift. studerende, som direkte eller indirekte – via andre
dispensationsforhold – får brug for dispensation fra studieaktivitetskravet.
Den vejledende retningslinje har som formål, at understøtte ligebehandling af de studerende på HEs uddannelser. Forslaget til retningslinjen er
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blevet behandlet og godkendt i HE uddannelsesforum og bringes nu til
godkendelse i studienævnet.
Studienævnet besluttede, at lægge sig op af retningslinjerne, der som udgangspunkt 0-stiller studerende i studieaktivitetskravet om beståelse af 45
ECTS om året, hvor der på baggrund af dokumenteret sygdom, barsel m.v.
er opnået dispensation.

Ad pkt. 4 Nyt pensum i Mikrobiologi og Immunologi
Fra fagansvarlig i Mikrobiolog og Immunologi er der kommet en ansøgning om en ændring i pensum for faget.
Studienævnet besluttede, at imødekomme ændringerne, der træder i kraft
fra foråret 2017. Pensum er ikke udvidet væsentligt.

Ad pkt. 5 Ny bogudgave i Tandmorfologi
Fra fagansvarlig i Tandmorfologi er der kommet en ansøgning om, at
overgå til 9. udgave af Woelfel´s Dental Anatomi, Ninth Edition, Rickne
G. Scheid og Gabriela Weiss.
Studienævnet godkendte ibrugtagning af den nye bogudgave.
Ad pkt. 6 Undervisningsevaluering F16
På trods af de mange udfordringer med overgangen fra det gamle system
for undervisningsevaluering til det nye, ligger resultatet af undervisningsevalueringen for foråret 2016 klar.
Svarprocenten har været meget lav, og studienævnet har set på evalueringer på fag, der har haft en svarprocent på over 20.
Studienævnet besluttede, at udsætte punktet til mødet i december.
Ad pkt. 7 Plan for studienævnsmøder F17
Studienævnet har meldt mulige datoer ind til sekretæren, og der er på
baggrund heraf udarbejdet en mødeplan for foråret 2017.
Studienævnet besluttede følgende mødeplanfor 2017:
30. januar, 20. februar, 27. marts, 24. april, 08. maj og 12. juni
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Ad pkt. 8 Orientering fra Studieleder
Studielederen orienterede om status på produktion af bachelorer og kandidater. Studienævnet blev endvidere informeret om, at det er meddelt
AU-Optag, at der skal optages 84 bachelorstuderende fra 2017, og at kvote
2 andelen forhøjes fra 10 – 20 %.
Mødet sluttede 16.30
Eva/lls

