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Møde den: 06. december 2017 kl. 16.15 
i Det Odontologiske Studienævn 
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen) 
 
Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Helle Tolboe, Irene 
Dige, Hanne Baunwall, Janet Bürger, Freja Barslund, Line Vang Madsen 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Drude Kathrine 
Jørgensen 
 
Afbud fra: Dorte Lindvald Pedersen 
 
Dagsorden:  
 

1. Undervisningsevaluering Foråret 2017 
2. Studieledertal og årgangsstatistik 
3. Valgfag 2018 
4. Orientering fra Studieleder 
5. Eventuelt 

 
 
Der var indkommet en personsag, der skulle hastebehandles, da den var rettet imod 
eksamen i januar 2018. Den omhandlede særlige prøvevilkår til Anatomiprøven.  
 
I sagsforberedelsen havde studienævnet indhentet oplysninger hos den fagansvarlige 
om, hvorvidt ekstra tid ville sænke prøvens niveau, hvilket ifølge eksamensbekendt-
gørelsen er afgørende. Ifølge den fagansvarlige sænkes prøvens niveau ikke væsent-
ligt ved tildeling af ekstra tid, hvorfor Studienævnet besluttede, at dispensere for 
særlige prøvevilkår med 10 minutter ekstra pr. time til MCQ og 1 minut ekstra i hvor 
boks ved spotprøven.  
 
På baggrund af den aktuelle sag, ønsker studienævnet i foråret 2019, at se på den 
praksis for dispensation, der udøves på uddannelsen, når det drejer sig om særlige 
prøvevilkår. Det forekommer sandsynligt, at denne praksis bør justeres til, således at 
den lægger sig op af den praksis, de øvrige uddannelser på Health praktiserer i sags-
behandlingen i forbindelse med særlige prøvevilkår. Forud for dette arbejde vil stu-
dielederen indhente vurderinger fra de fagansvarlige, i forhold til, hvordan særlige 
prøvevilkår, som f.eks. ekstra tid, påvirker netop deres eksamensform. 
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Ad pkt. 1 Undervisningsevaluering Foråret 2017 
 
Studienævnet arbejdede videre med kvalitetssikringen af undervisningsevaluerin-
gerne for foråret 2017, og var med få undtagelser kommet til kurserne på kandidat-
uddannelsen.  
 
Studienævnet havde følgende bemærkninger til evalueringerne: 
 

• Da der ikke forligger nogen evaluering af kurserne i Almen Fysiologi, kontak-
tes den fagansvarlige med henblik på, at bede om, at kurserne bliver evalue-
ret fremadrettet. 

 
• Da der ikke forligger nogen evaluering af kurset ”Kliniske fag KIR 10”, kon-

taktes den fagansvarlige med henblik på, at bede om at få kurset evalueret 
fremadrettet. 

 
• I evalueringen af FK8, indgår der flere kommentarer omkring pilotprojektet 

”Teamklinikken”. Disse kommentarer ønsker studienævnet adresseret til de 
ansvarlige fagpersoner for pilotprojektet. Helle Tolboe sørger herfor. 

 
• Den fagansvarlige for FK evalueringerne, Helle Tolboe, gav udtryk for, at det 

ikke gav fagligt mening, at evaluere Fællesklinikkens fælleskliniske kurser i 
det nuværende evalueringssystem. Helle Tolboe ønsker, at indgå i en dialog 
med ”evalueringssystemet” med henblik på at drøfte, om der er muligheder 
for, at ”dreje på nogle knapper”, således at evalueringerne understøtter den 
meget komplekse konstruktion af undervisningen på FK, og derved giver 
mere kvalificeret feedback til underviserne. 

 
• Studienævnet beder institutlederen foretage kvalitetssikringen af undervis-

ningsevalueringen i parodontologi og ønsker en tilbagemelding herpå. 
 
Generelt ønsker Studienævnet, at svarprocenterne og evalueringsopgaven bliver 
styrket i takt med, at fagmiljøet bliver mere fortrolig med evalueringssystemet.  
 
 
 
Ad pkt. 2 Studieledertal og årgangsstatistik 
 
Studieledertallene for efteråret samt Årgangsstatistikken forligger, og studielederen 
informerede Studienævnet om, at frafaldet på det første år stadig ligger på de ca. 
20%. Desuden kunne studielederen oplyse, at AU efterhånden har så stort et data-
grundlag, at Studienævnet kan få flere nuancerede tal på, f.eks. hvem der falder fra. 
På den baggrund ønsker studienævnet, at få oplysninger om frafaldet på: 



 
 

  
  

Side 3/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

Alder, køn, adgangsgivende eksamen, adgangsgivende gennemsnit, periodens 
længde mellem bestået adgangsgivende eksamen og til optagelse, samt om frafaldet 
ligger i de kvote 1 eller kvote 2 optagne. Studienævnsformanden indhenter oplysnin-
gerne hos HE-Studier. 
 
Ad pkt. 3 Valgfag 2018 
 
Studienævnet skal igangsætte processen med at finde et nyt tema til valgfag til efter-
året 2018.  
 
Studienævnet besluttede, at arbejde videre med, at finde emner til det nye valgfag 
sammen med fagmiljøet. Punktet vil således optræde igen på mødet i februar 2018.  
 
 
Ad pkt. 4 Orientering fra Studieleder 
 

a) Dalende fremmøde til Pædodonti-undervisningen. 
Sektion for Pædodonti har haft rettet henvendelse til studielederen på bag-
grund af stigende udfordringer med, at fremmødet til den obligatoriske, kli-
niske undervisning har været dalende. På den baggrund er reglerne samt 
vigtigheden af, at sygemelding og indbyrdes bytning af hold m.v. meddeles 
underviserne, blevet præciseret. Det er sektionens håb, at dette giver ar-
bejdsro og tilfredsstillende fremmøde til undervisningen.  
 

b) Konstituering og møderække i foråret 2018 
Studienævnet skal efter valget i november konstituere sig. Dette sker på det 
første møde i 2018 – den 31. januar. Herefter vil møderne blive afholdt ca. 1 
gang om måneden frem til og med juni 2018 på onsdage i ulige uger i hen-
hold til kommende plan. 
 

c) Studielederen kunne oplyse, at instituttet også i 2018 ønsker at optage 84 
studerende., og planlægger i 2019, igen kun at optage 72. 
  

d) Studielederen har deltaget i Tandlægeforeningens møde i hovedbestyrelsen, 
og drøftet tandlægeuddannelsens udfordringer med diversiteten. 
 

e) Praktik i kommunal tandpleje.  
Der har i dette efterår været en del ”støj” omkring fordelingen af de stude-
rende i de mulige tilbud om ophold i den kommunale tandpleje. Foranledi-
get heraf ønsker HE-studier samt studielederen, at der bør tænkes nyt om-
kring fordeling af pladserne. Studienævnet afventer forslag om hvordan. 

 
 
Mødet sluttede kl. 18.45, EK/lls 
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