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i Det Odontologiske Studienævn
Sted: Bygn. 1611 lokale 121b (for enden af Health adm. gangen)

Referat

Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Irene Dige, Louise Matzen, Golnoush
Bahrami Møller, Hanne Baunwall, Line Vang Madsen, Elias Rezai, Katrine Mølgaard
Johannsen
Deltagere observatører: Timeplanlægger Gugge Smedegaard, Dorte Lindvald Pedersen, Helle Tolboe
Afbud fra: Janet Bürger, Jes Halfdan Nielsen
Sekretær: Lise Lotte Steentoft

Dato: 02. juni 2017

Dagsorden:
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Konstituering
Høring omkring Vision og Strategi for IOOS uddannelser
Emner til nyt valgfag efteråret 2018
Rettelse i Bachelorprojekt-vejledning – persondatabeskyttelse
Tilpasning af rammerne for skrivning af Bachelorprojekt og Projektopgaven i
henhold til ændring i eksamensbekendtgørelsen
6. Orientering fra Studieleder
7. Eventuelt

Ad pkt. 1 Konstituering
Den afgående formand Eva Karring bød velkommen til nye og genvalgte medlemmer, og skitserede kort studienævnets opgaver for det kommende år, der bl.a. andet
omhandler udarbejdelse af nye studieordninger på bachelor- og kandidatuddannelsen, bidrag til akkreditering af AU samt løbende kvalitetssikring af undervisningsevalueringerne.
Den afgående næstformand Janet Bürger var ikke til stede ved mødet, men havde
skriftligt inden mødet stillet op til genvalg.
Dernæst konstituerede studienævnet sig som følger:
Formand: Eva Karring
Næstformand: Janet Bürger
Stedfortræder for formanden: Irene Dige
Studienævnets indstilling af studieleder: Eva Karring
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Den nye formand orienterede det nye studienævn om studienævnets ansvarsområder, samarbejds- og snitflader i organisationen, lovgrundlag, regler, forretningsorden mv.
Studienævnet bekræftede herefter mødeplanen for foråret 2018:
28. februar
14. marts
18. april (flyttet fra den 11.)
23. maj
20. juni
Ad pkt. 2 Høring omkring Vision og Strategi for IOOS uddannelser
Studienævnet havde fået udkast til grundlaget for en Vision og Strategi for uddannelserne under Institut for Odontologi og Oral Sundheds (IOOS) i høring.
Studienævnet gennemgik og drøftede papiret, og følgende kommentarer ønskes
fremsendt i et høringssvar:
•

Studienævnet finder det bekymrende, at øget internationalisering figurer
som en betydelig del af ”papiret”. IOOS udbyder uddannelser, hvor klinisk
undervisning vanskeligt kan varetages af undervisere uden dansk sprog
og/eller autorisation. Det medfører allerede i dag, at de forskere, som kan
varetage disse opgaver er hårdt belastede.

•

Studienævnet er bekymret for, om tandlægeuddannelsen kan leve op til, at
kvalificere de tandlægestuderende til at kunne varetage formidlingselementet om ”betydningen af den orale sundhed og sygdom for borgernes generelle sundheds- og sygdomstilstand samt funktion og livskvalitet”.

Ad pkt. 3 Emner til nyt valgfag efteråret 2018
Det blev på mødet i december 2017 besluttet, at punktet vedr. valgfag skulle på dagsordenen i februar 18. Da mødet i februar ligger den 28. februar, og vi således kan
komme et godt stykke ind i marts/april, før et emne og en beskrivelse foreligger, har
timeplanlæggerne ønsket, at studienævnet forsøger, at igangsætte processen allerede
på dagens møde.
Forud for mødet, har studienævnsformanden sendt en mail til fagmiljøet, med en
opfordring til, at komme med forslag til emner til et valgfag.
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Imidlertid er der kun kommet et forslag ind, med arbejdstitlen ”Parodontologi i
praksis”. Studielederen har drøftet forslaget med den fagsansvarlige i PA. Studienævnet godkendte forslaget som et kommende valgfag for efteråret 2018. Studielederen arbejder videre med indholdet sammen med den fagansvarlige.
Ad pkt. 4 Rettelse i Bachelorprojekt-vejledning – persondatabeskyttelse
Der har været møde blandt vejlederne til de kommende Bachelorprojekter, og der er
et udbredt ønske om, at slette den passus i vejledningen, der omhandler fremsendelse af anonymiseret journalmateriale til censor.
Under hensyntagen til de nye skærpede regler for persondatabeskyttelse, forekommer det fornuftigt, at dæmme op for rutiner, der peger i anden retning.
Studienævnet besluttede, at redigere i Bachelorvejledningen, således der ikke fremover sendes journalmateriale ”ud af huset”, men at censor sikres tid til forberedelse
på forberedelse.
Ad pkt. 5 Tilpasning af rammerne for skrivning af Bachelorprojekt og Projektopgaven i henhold til ændring i eksamensbekendtgørelsen.
Der er kommet en ændring af eksamensbekendtgørelsen. Det skal fremover være
muligt for en studerende i bachelorprojekter- og kandidatspecialer, at udarbejde opgaven individuelt.
På tandlægeuddannelsen er prøveformen baseret på gruppeudarbejdelse af både Bachelorprojekter og Projektopgaver, og med individuel eksamination.
Studienævnet besluttede at ændre vejledningerne således, at det ved angivelse af
gruppestørrelserne fremgår, at det er muligt individuelt at udarbejde hhv. bachelorprojektet og kandidatspecialedelen: ”Projektopgaven”.
Ad. pkt. 6 Orientering fra Studieleder
Health Uddannelsesforum har nedsat en arbejdsgruppe for undervisningsevalueringerne, hvis formål er at identificere fælles tiltag, der kan:
‐øge svarprocenter
‐forbedre opfølgningen på undervisningsevalueringerne
Studienævnet for odontologi skal bidrage med en studerende til arbejdsgruppen.
Line Vang Madsen og Hanne Baunwall meldte sig til projektet.

Mødet sluttede 19.30
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EK/lls 06.01.2018
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