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Dagsorden: 
 

1. Statusrapport, godkendelse 
2. Ny bog Oral Histologi 
3. Frafald 
4. Nyt fra Studieleder 
5. Sagsbehandling siden sidst 
6. Eventuelt 

 
Ad pkt. 1 Statusrapport, færdiggørelse 
 
Statusrapporten er på baggrund af studienævnets kommentarer fra sidste 
studienævnsmøde ved at være færdig. 
 
Studienævnet havde nogle få kommentarer, som indskrives i statusrap-
porten, der herefter er færdig og godkendt. Statusrapporten indsendes til 
prodekanen med cc. til studienævnet. 
 
Ad pkt. 2 Ny bog Oral Histologi 
 
Der er kommet en nye udgave af lærebogen ”Ten Cate's Oral Histology.  
Development, Structure, and Function”, der ønskes ibrugtaget tages i ef-
teråret 2018. Den nye bog ændrer ikke omfang af pensum eller sideantal, 
der skal læses. 
 
Studienævnet godkendte ibrugtagning af den nye bog fra efteråret 2018.  
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Ad pkt. 3 Frafald 
 
Studienævnet har tidligere, i forbindelse med drøftelser om nedbringelse 
af frafaldet på 1. år, efterlyst flere baggrundsfaktorer for frafald på bache-
loruddannelsen. Disse foreligger nu. 
 
Studienævnet fandt tallene interessante, og tager disse til efterretning i 
den fremadrettede indsats for nedbringelse af frafaldet på 1. studieår. 
 
 
Ad pkt. 4 Nyt fra studieleder 
 

1. Der er afholdt et evalueringsmøde omkring årets bacheloreksa-
men. Det blev aftalt at arbejde videre med: 
 

• beskrivelse af pensum for bachelorprojekterne, med littera-
turliste og indeholdende lovgivning, regler og betænknin-
ger om journalføring. 

• ”overhøringstiden”, der bør udvides således at overhøring 
incl. evaluering bliver 20 minutter. 

• formulering af en anbefaling vedrørende vejlederforløbet til 
vejlederne. 

 
 

2. Der er krav på vej til, at Ba- opgaver og KA-opgaver samt 5% af alle 
eksaminer i en eksamenstermin, skal tjekkes i Urkund for plagiat. 
Studienævnet afventer hvordan IOOS vil lave en proces herpå. Det 
er sandsynligt, at kravet rulles ud til vinterterminen. 

 
 
Ad pkt. 5 Sagsbehandling siden sidst 
 

• Bilag 4: Oversigt over sagsbehandling siden sidst (18.04.2018) 
 
 
Ingen bemærkninger 
 
 
 
 
 
 


