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Dagsorden:
1. Planlægning af arbejdet med Visions- og Strategipapiret/ nye studieordninger
2. Datapakker og forberedelse af statusmøde
3. Orientering fra Studieleder
4. Sagsbehandling siden sidst
5. Eventuelt
Ad pkt. 1 Planlægning af arbejdet med Visions- og Strategipapiret/ nye
studieordninger.
Visions- og strategipapiret for IOOS uddannelser foreligger nu i endelig,
godkendt form, og studienævnet drøftede, hvordan nævnet når frem til en
klar forståelse af visionen og strategien, således der i løbet af foråret kan
defineres en retning og fokuspunkter for den egentlige revision.
Det blev besluttet, at holde et ekstramøde den 16. maj, der primært skal
omhandle arbejdet med visionspapiret.
Ad pkt. 2 Datapakker og statusmøde
Det årlige statusmøde på odontologi afholdes d. 06. juni. På mødet deltager prodekanen, institutlederne og studielederen samt repræsentanter fra
administrationen og fra CESU. Studieleder skal på mødet give en status
for uddannelsen, og skal inden mødet fremsende en skriftlig beretning
omfattende de fokuspunkter, uddannelsen ønsker at arbejde med.
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Studienævnet drøftede datapakken og følgende kommentarer/bemærkninger fremkom:
Frafald
Studienævnet mener ikke, frafaldet er et stort problem. Det er naturligt, at
valg af uddannelse kan være forkert, men det er selvfølgelig et problem, at
pladsen tages fra ”en anden”. Imidlertid er det kun godt, at uddannelsen
får sorteret fra i starten. Forslag til nedbringelse: Lave mere fællesundervisning på 1. semester.
Dannelse af læsegrupper ved studiestart– tvungne eller ej? De studerende
reflekterer over gode løsninger til, hvordan man gør 1. semester attraktivt/fastholdende, og kommer med et oplæg.
Studieprogression
De studerende har en meget fin progression i studiet.
Planlagte konfrontationstimer
Studienævnet er opmærksom på, at uddannelsen både på bachelor og kandidaten har flere konfrontationstimer end det fastlagte minimumstimetal
på 168 timer.
Undervisningsevaluering
Uddannelsen arbejder på at forbedre både svarprocent og antal kurser,
der evalueres. Der er bl.a. nedsat et udvalg på Health, der arbejder med
udfordringerne.
Internationalisering
Studienævnet er åbnt overfor, at studerende på tandlægeuddannelsen
f.eks. kan tage meritgivende kurser på Summer-School, eller få merit for
ophold med Tandlæger uden Grænser i stedet for de udbudte valgfag.
Studienævnet havde ikke kommentarer eller tilføjelser til punkterne:
Studiemiljø, graden af forskningsdækning på undervisningen samt ledighed.
Der var ej heller yderligere fokuspunkter, der ønskes taget op på statusmødet.

Ad pkt. 3 Orientering fra Studieleder
•

Nyt fra IOOS fælles Uddannelsesudvalg – herunder fælles dimission v. Louise Hauge Matzen
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Foranlediget af, at Studienævnet har skullet udpege et medlem til
det udvalg, der skal arbejde med en eventuel fælles demission for
alle uddannelser på IOOS, tillader Studienævnet sig at komme
med en holdningstilkendegivelse:
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Det odontologiske studienævn mener ikke, at det er en god ide at
lave en fælles demission, fordi arrangementet bliver for langt, og
der er risiko for, at tandlægerne vil komme til at fylde og virke
som ”storebror”, hvilket er uhensigtsmæssigt. Afslutningsvis gør
de studerende i studienævnet opmærksom på, at de ikke er bekendt med en ændring demissionshøjtideligheden i 2018.
•

Status på sammensætning af aftagerpanel
Aftagerpanelet er ikke komplet endnu. Der mangler stadig en repræsentant for profilen: international forsker. Det er netop lykkedes at få en repræsentant fra industrien v. Gitte Gadegaard fra
Nordenta

•

Fordeling af dagene – Odontologisk klinik
Der er lavet en aftale med HE-Studier om, at opgaven med, at
parre de studerende, der skal op i odontologisk klinik, 2 og 2 i
blokke på 4, ligger hos de studerende på 10. semester. Det er ikke
muligt at bestemme en dag - kun hvem man kommer op sammen
med en given dag. De studerende, der af forskellige årsager, skal til
andre eksaminer hørende til 8. semester, skal der tages særskilt
hensyn til, og det skal af oversigten fremgå, hvilke studerende det
drejer sig om.

Ad pkt. 4 Sagsbehandling siden sidst
•

Bilag 8: Oversigt over sagsbehandling siden sidst (14.03.2018)
Ingen kommentarer

Mødet sluttede kl. 18.00
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