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Møde den: 20. juni 2018 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, Golnoush 
Bahrami Møller, Louise Hauge Matzen, Hanne Baunwall, Line Vang Madsen, 
Elias Rezai, Katrine Mølgaard Johannsen, Janet Bürger 
 
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard og studievej-
leder Dorte Lindvald Pedersen, Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe 
 
Afbud: Irene Dige, Elias Rezai 
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Der var indkommet en hastesag i form af en klage over afslag på en ansøg-
ning om afmelding af eksamen. Studienævnet behandlede klagen i forhold 
til, hvorvidt sagen skulle genåbnes på baggrund af de oplysninger, der var 
medsendt klagen. Studienævnet besluttede ikke at genåbne sagen. 
 
 
Ad pkt. 1 Prøvens niveau og særlige prøvevilkår 
 
Studienævnet igangsatte i april 2018 et arbejde, der skulle se på den sags-
behandlingspraksis, der igennem mange år har været udøvet på tandlæge-
uddannelsen, ved ansøgning om særlige prøvevilkår (§7 i Eksamensbe-
kendtgørelsen) 
 
Praksis har hidtil været, at alle ansøgninger – og uanset til hvilken prøve, 
er blevet behandlet ens og tildelt 25% ekstra tid til prøven, når det blev 
vurderet, at særlige og dokumenterede forhold var til stede.  
 
Det er studienævnets ønske, at behandle sagerne ud fra en større viden 
om, den enkelte prøves indhold, omfang og form, for således - mere nuan-
ceret at kunne sagsbehandle for særlige prøvevilkår, og for i videst mulig 
omfang, at give de studerende samme prøvebetingelser. Det er ligeledes et 
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ønske, at lægge sig op ad den praksis, der udøves på fakultetets øvrige ud-
dannelser, således at ligebehandling i sammenlignelige sager finder sted. 
 
 
Der har været foretaget en rundspørge hos de fagansvarlige, der har frem-
sendt en redegørelse over den enkelte eksamensform, særkende m.v. Her-
udfra vurderede studienævnet, at det fremadrettet er muligt, at lave en 
mere retfærdig og nuanceret sagsbehandling i forhold hertil, og således til-
dele den tid, der reelt støtter den studerende, og samtidig ikke sænker 
prøvens niveau.  
 
Derudover besluttede studienævnet, ved de eksamensformer, der ikke er 
specielt læse- eller skrivetunge, eller har anden specielt særkende, at 
lægge sig op af den praksis, der udøves på andre uddannelser, - en praksis, 
der tildeler 10 min. ekstra tid pr. time ved dokumenteret funktionsnedsæt-
telse i eksamenssituationer. 
 
 
Ad pkt. 2 Årlig rapport fra censorformandskabet for Odontologi 
 
Den årlige rapport fra censorformandskabet foreligger, og Studienævnet 
tager denne til efterretning. Studienævnet finder ikke anledning til at 
knytte bemærkninger til rapporten. 
 
Ad pkt. 3 Status på reformarbejdet 
 
Studienævnet lavede en kort opsamling fra mødet den 16. maj, hvor 1. ar-
bejdsmøde om visions- og strategipapiret blev afholdt. Næste skridt i pro-
cessen er, at afvente en proces- og tidsplan for arbejdet med de nye studie-
ordningen fra instituttet.  
 
Det blev derudover besluttet, at status på arbejdet med de nye studieord-
ninger fremover er et fast punkt på dagsordenen.  
 
Studienævnsformanden kunne meddele, at Emilie Leth Rasmussen har 
sagt ja til at komme til et af de første studienævnsmøder i efteråret 2018, 
hvor hun vil fortælle om sin undersøgelse af, hvordan der laves tandlæge-
uddannelse rundt om i verdenen. 
 
Desuden meddelte studienævnsformanden, at CESU gerne vil lave en fæl-
les work-shop i efteråret for både fagmiljøet og studienævnet. Formålet 
med work-shoppen er, at give inspiration til ny uddannelsestænkning m.v. 
Nærmere information herom senere. 
 
Ad pkt. 4 Nyt fra studieleder 
 

1. Orientering fra statusmødet den 06. juni med Prodekanen. 
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Studielederen orienterede om mødet, hvor bl.a. den kontinuerlige 
feedback i den fælleskliniske undervisning blev drøftet. Der skal 
evalueres på, hvordan ordningen har fungeret, og fokus på at få 
den til at køre optimalt, således det bliver et godt redskab for både 
underviser og studerende. 
 
Uddannelsens udfordring med ringe fremmøde til forelæsningerne 
blev også drøftet. Studielederen henledte opmærksomheden på, at 
studienævnet i foråret 2017 anmodede instituttet om at nedsætte 
en arbejdsgruppe, som kunne arbejde med udfordringen, og 
komme med forslag til, hvordan teoretisk undervisning i højere 
grad med succes kan formidles til de studerende.  
 

 
2. Kandidat-undersøgelsen efteråret 2018 

I efteråret igangsættes der atter en kandidatundersøgelse. Det er 
en rundspørge til både chefer og kandidater, der har været ude i et 
år, om hvordan kandidaterne klarer sig. Det bliver spændende at 
se, hvorvidt indførelse af dyadesamarbejdet og de besparelser, der 
ramte i samme periode, afspejles i undersøgelsen. Dette fordi, at  
de kandidater, der spørges i det kommende efterår er dem, der er 
de første, der er udannet med dyadelæring i hele deres kliniske un-
dervisningsforløb. 
 

3. Nye datoer for efterårets møder 
Ingen kommentarer hertil. 
 

4. Lokale-task-force 
Resultatet af den undersøgelse lokale-task-force lavede viste, at  
der er lokaler nok på fakultetet, såfremt man i højere grad gør brug 
af ydertider. Studielederen er dog bekymret for at påtvinge under-
visning til kl. 18, efter 6 timers klinisk undervisning.  
 
Derudover kunne Studielederen meddele, at der kommer nyt plan-
lægningssystem, der sandsynligvis indrettes således, at alle skal 
tænke i bælter af f.eks. 2 timer, dvs. det er ikke fremover bliver 
muligt at lave ”skæv” timeplanlægning. 
 
Studielederen mindede om, at der er valg til bestyrelsen, akade-
misk råd og studienævnet for de studerende i efteråret 2018. 
  

 
Ad pkt. 5 Sagsbehandling siden sidst 
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Studienævnet fik forelagt en liste over sagsbehandlingen siden sidste 
møde.   
Hertil var der ingen kommentarer. 
 
Ad pkt. 6 Eventuelt 
 
Studievejledningen har haft møde med SU-kontoret i kølvandet af indfø-
relse af de nye SU-regler om, at man mister SU, såfremt man er mere end 
½ år forsinket.  
 
Formålet med mødet var, at drøfte udfordringen, som progressionskravet 
mellem 4. og 5. semester giver bachelorstuderende på tandlægeuddanne-
len. Såfremt en studerende ikke består til og med 4. semester forsinkes 
den studerende i 12 måneder. Det betyder, som det er nu, at de mister SU 
efter 6 måneder, og står uden indkomst de sidste 6.  
 
Det er lykkes at lave en aftale om, at såfremt en studerende forsinkes mel-
lem 4. og 5 semester, men følger de fag, der er muligt på 5. og 6 semester, 
da opretholdes normal SU-udbetaling i alle 12 måneder.  
 
Studienævnet var meget glade for denne aftale, og takkede Dorte Lindvald 
Pedersen for indsatsen. 
 
 
Ad pkt. 7 Ansøgning om udvidelse af varighed af prøve - Endodonti 
 
Den fagansvarlige i Endodonti, har søgt om udvidelse af varigheden af ek-
samen fra 1 time til 1½ time på grund af, at prøven nu udbydes i digital 
eksamen. Der er ikke ændret i prøvens omfang eller indhold. 
 
Studienævnet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen kun på bag-
grund af, at prøven nu afvikles digitalt. 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 18:15 
EK/lls 
 
 
 
 
 


