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REFERAT
Møde den: 29. august 2016 kl. 14.15
i Det Odontologiske Studienævn
Deltagere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige,
Helle Tolboe, Marie Hauge Mårtensson, Louise Trap
Deltagere observatører: Studievejledere Emilie Friis Jensen og Emilie
Schmidt
Afbud fra: Maren Fiil Hjort og Line Vang Madsen

Dato: 10. juni 2016
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Dagsorden:
1. Valg af næstformand
2. Progressionskrav, Pædodonti
3. Opsamling fra statusmøde 2016 samt handleplan
4. Genetablering af teoretisk undervisning i TA
5. Studiemiljøundersøgelse 2016, reducering af spørgsmål
6. Fremdrift II, de nye generelle regler
7. Orientering fra Studieleder
8. Eventuelt
Ad pkt. 1 Valg af næstformand
To af studentermedlemmerne, herunder næstformanden, blev kandidater
før sommerferien, og er derfor udtrådt af studienævnet. På den baggrund
er de to suppleanter: Line Vang Madsen og Louise Trap indtrådt som
fuldgyldige studentermedlemmer.
På grund af, at der til studienævnsmødet var afbud fra to studentermedlemmerne til dagens møde, blev det besluttet, at valget foregår pr. mail inden udgangen af uge 35.
Ad pkt. 2 Progressionskrav for Pædodonti
På mødet i juni besluttede studienævnet, som følge af fremdriftsreform II,
at fjerne progressionskravet for pædodonti mellem 9. og 10. semester. Efterfølgende fandt studienævnsformanden, at beslutningen ikke var truffet
på et fuldstændigt oplyst grundlag. På baggrund heraf, deltog den fagansvarlige for undervisningen i dagens studienævnsmøde, for at oplyse studienævnet om alle aspekter, der bør inddrages i en beslutning om eventuel
fjernelse af progressionskravet.
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Den fagansvarlige, professor Dorte Haubek oplyste studienævnet om alle
undervisningselementer i pædodonti på 9 – herunder undervisningen i
lattergas, samt de undervisningsmæssige forpligtigelser faget har overfor
den kommunale tandpleje i forbindelse med praktikopholdet, der ligger
om foråret på 10. semester.
Studienævnet drøftede herefter hvor meget af undervisningen på 9. semester i pædodonti, der konkret bundede i patientsikkerhed, og hvor meget
der relaterede sig til forpligtigelser i forbindelse med opholdet i den kommunale tandpleje samt til ressourcer generelt i sektionens undervisning.
Studienævnet besluttede, at opretholde progressionskravet mellem 9. og
10. semester på grund af lattergaskurset og den patientsikkerhedsmæssige
faktor, der ligger heri. Beslutningen blev truffet efter afstemning, hvor der
var én stemme imod opretholdelse af progressionskravet.
Progressionskravets ordlyd er fortsat:
4. semester: For deltagelse i 4. semesters kliniske undervisning i Pædodonti, skal deltagelse i 3. semesters obligatoriske undervisning i Pædodonti være gennemført
I fortsættelse heraf mener studienævnet, at det vil være hensigtsmæssigt,
for at mindske forsinkelse for de studerende på grund af progressionskravet, at oprette et forløb/kursus i januar måned, der kan give forsinkede
studerende de fornødne kvalifikationer for, at kunne tilmeldes 10. semester før 9. semester er gennemført.
Ad pkt. 3 Opsamling fra statusmøde 2016 samt handleplan
Den 08. juni holdt studielederen og prodekanen mfl. statusmøde om tandlægeuddannelsen. Forud for mødet havde studielederen udarbejdet en
statusrapport for uddannelsen, som dannede grundlag for statusmødet.
Statusrapporten var godkendt af Studienævnet før indsendelse til prodekanen.
Der foreligger nu et referat samt en handleplan fra mødet, som studienævnet og studelederen fremadrettet skal arbejde ud fra.
Studienævnet drøftede handleplanen og besluttede:
1) At give studieleder input til workshop om udvikling af evaluering
af kliniske færdigheder undervejs i klinikken. Da workshoppen allerede skal afvikles i efteråret 2016 (en tidsramme studienævnet
finder snæver i forhold til kvaliteten af arbejdet), sender studienævnsmedlemmerne deres input løbende til studieleder til og med
uge: 37
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2) At støtte idéen om, at frigive kræfter hos DVIP til optimering af
feedback, gennem brug af studenterundervisere. Studienævnet ser
dog en udfordring i, hvorvidt de 9/10 semester studerende har mulighed for – i den indeværende studieordning, at arbejde som studentermedhjælpere i kliniktiden. I det fremadrettede arbejde med
de nye studieordninger vil studienævnet inddrage muligheden for,
at gøre det muligt at kunne benytte studentermedhjælpere i klinikken.
3) At fortsat understøtte indsatsen med henblik på forventningsafstemning i forhold til valg af uddannelse, samt optimere introduktion til de nye semestre via studievejlederne.
4) At takke ja til tilbuddet om, at lade CESU foretage en undersøgelse
af uddannelsen, med henblik på at finde faktorer, der kan optimere
en bedre ratio mellem mandlige og kvindelige studerende.
Ad pkt. 4 Genetablering af teoretisk undervisning i TA
Sektion for Tandsygdomslære har anmodet om en ændring/udvidelse af
indholdet for 04. semester prækliniske træning i Tandsygdomslære med
en forelæsning. Udvidelsen omhandler et fagligt vigtigt område, der faldt
ud i forbindelse med nedlæggelse af fagelementet ”Odontologisk Materialelære” på 2. semester tilbage i 2014.
Et enigt studienævn besluttede at imødekomme ændringen.
Ad pkt. 5 Studiemiljøundersøgelse 2016, reducering af spørgsmål
I perioden 24. oktober til 25. november gennemføres AUs studiemiljøundersøgelse. Udvalget for Uddannelse har besluttet at sende udkast til
spørgeskemaet til vurdering i studienævn og uddannelsesfora.
Målet er, at studiemiljøundersøgelsen kan bidrage med svar på centrale
spørgsmål, som studienævn, studieledere og Health uddannelsesforum
kan bruge i det kontinuerlige arbejde med kvalitetssikring og -udvikling af
uddannelserne. Det er ønsket, at reducere antallet af spørgsmål til 20-30
mhp., at sikre en fokuseret opfølgning samt højne svarprocenten.
Studienævnet er blevet bedt om at vurdere spørgsmålenes værdi og formuleringer, under hensyntagen til undersøgelsens samspil med øvrige
evalueringer på AU, herunder især undervisningsevaluering.
På baggrund af studienævn og uddannelsesforas vurderinger vil Udvalget
for Uddannelse beslutte de endelige spørgsmålsformuleringer. Udvalget
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vil foretage en helhedsvurdering og sikre, at undersøgelsen lever op til de
lovmæssige krav.
Studienævnet havde op til mødet foretaget en vurdering, og disse blev på
mødet indsamlet. Studienævnets vurderinger vil blive fremsendt til Udvalget for uddannelse i samlet form.
Ad pkt. 6 Fremdrift 2, de nye generelle regler
Fra 01.09. 2016 træder de nye regler for uddannelserne på Health i kraft,
som følge af Fremdrift II. Regelsættet er nu færdigbearbejdet- og beskrevet, og både studerende, administration, institut og studienævn skal fremadrettet arbejde under et ændret regelsæt for uddannelserne.
Studienævnet drøftede forskellige konsekvenser, der ses komme som følge
af de nye regler – især det store pres, der kommer på de – i forvejen pressede, odontologistuderende.
Studienævnet tog de nye, generelle regler til efterretning.
Ad pkt. 7 Orientering fra studieleder
a) Akkrediteringen, odontologi udtrukket til ”Audit trails”:
Studieleder og studieadministrationen har gennem sommeren arbejdet med at synligøre, hvordan AU’s kvalitetssikringssystemer
for uddannelserne virker ned gennem tandlægeuddannelsens organer. Udover levering af dokumentation ved referater fra studienævnsmøder og møder i institutregi, var opgaven yderligere, at beskrive en konkret klinisk case. Casen udsprang fra efterspørgslen
efter bedre kompetencer i 4-hændigt samarbejde.
b) Udvidelse af udvekslingsaftaler, New Zealand
HE’s International office, fremsendte, efter en opsøgende rejse til
New Zealand, en forespørgsel til Studienævnet om, at indlede et
udvekslingssamarbejde med Otago University. Studienævnet anmodede herefter Instituttet om en udvidelse af udvekslingsaftaler,
hvilket blev imødekommet. Studieleder kontakter IO’s internationale koordinator med henblik på, at påbegynde en dialog med
Otago.
c) Opfølgning på OR og forelæsninger
Den undervisningsansvarlige har efter henvendelsen til studienævnet i foråret (pga. af svigtende tilslutning til forelæsninger) restruktureret den teoretiske undervisning, således at de teoretiske
temaer, der doseres i forelæsningerne, i højere grad følger det kliniske undervisningsforløb.
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d) Øget optag fra sommer 2017 til 84 studerende.
Studielederen meddelte, at der på næste studienævnsmøde vil
komme et dagsordenspunkt, der omhandler optag fra 2017.
e) Digital eksamen
HE studier vil i løbet af september træffe aftaler med IO fagansvarlige om introduktion til Digital Eksamen.
f) Optag på Bachelor udd. Odontologi 2016
Der er i 2016 optaget 72 studerende på bacheloruddannelsen.
Gennemsnitskvotienten var i år i Kvote 1 10,3
g) Ny udgave i Medical Genetics 5. udgave
h) Ny udgave i Vanders Human Physiology 14. edition 2016
Ad pkt. 8 Eventuelt
Studienævnsformanden anmodede om, at mødet i oktober flyttes. Studienævnet blev enigt om, at flytte mødet til 10. oktober kl. 17.
De studerende spurgte ind til hvordan, det var muligt, at flytte offentliggørelsesdatoen for karaktererne fra den ordinære eksamen i PA, efter at datoen lå fast.
På baggrund af den klagesag, der opstod som følge af den ændrede dato,
blev offentliggørelsesdatoen fremskyndet i det omfang, det var muligt i
forhold til censor og eksaminator. HE studier vil på baggrund af denne sag
fremadrettet søge at sikre, at offentliggørelsesdatoer for karaktererne kun
undtagelsesvis kan flyttes, og i så tilfælde fordi, der foreligger særlige omstændigheder.
Mødet sluttede kl. 19.45
EK/lls

