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Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Irene Dige, Louise Hauge Matzen,
Golnoush Bahrami Møller
Deltagere observatører: Helle Lassen Zepernick, Ellen Holck Kristensen,
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Lundbye Westphall
Afbud: Jes H. Nielsen
Dato: 20. april 2020
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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Orientering og behandling: Personsager
Beslutning: Flytning af temadag fra 9. til 10. semester
Drøftelse og beslutning: Revideret eksamensplan ifb. COVID-19
Drøftelse: Undervisningsevaluering efteråret 2019
Orientering fra Studieleder med flere
Eventuelt

Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkendte dagsordenen.
Ad. Pkt. 2. Personsager
Studienævnet orienteres om afgjorte sager siden sidst og behandler sag til
afgørelse.
Bilag
Ad. 2.1. Oversigt afgjorte studentersager
Ad. 2.2. Personsag
Studienævnet drøftede sagen og besluttede at imødekomme dispensationsansøgningen, der betyder at den studerende får udvidet sin maksimale
studietid med 1 1/2 år og den faglige tidsgrænse med 1 år med afsæt i
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usædvanlige forhold vedr. sygdom og graviditet. Studienævnet besluttede i
tillæg, at den studerende skal have anvendt sit 3. prøveforsøg på FK8 inden udgangen af forårssemestret 2021. Studienævnet anbefaler, at den
studerende får udarbejdet en individuel studieplan og koncentrerer sin
aktivitet om de kliniske elementer. Sagsbehandler Lise Ask Andersen
fremsender udkast til afgørelse til studieleder og studienævnsformand.
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Ad. Pkt. 3. Flytning af temadag fra 9.til 10. semester
Studienævnet godkender ansøgningen fra sektionen, der betyder at temadagen flyttes fra 9. til 10. semester, da studienævnet fandt, at der var gode
faglige grunde dertil.
Ad. Pkt. 4. Revideret eksamensplansforslag for sommer 2020
Eksamensrevisionskoordinator (LHM) orienterede om arbejdet med at
samle overblik fra kursusansvarlige mhb. at omlægge eksamen i maj og
juni grundet COVID-19 nedlukning. Kursusledere har udvist stor fleksibilitet, og forståelse i den nødtvungne situation. Flere har valgt at bibeholde
eksamen blot i online version, justeret på længden af prøven og fastholdt
ingen hjælpemidler eller accepteret hjælpemidler og få har omlagt formen.
Studienævnet drøftede og kvalificerede de indkomne forslag til eksamensomlægning og revision.
Alle kursusansvarlige bliver orienteret om indstillingerne fra studienævnet, når de sidste afklaringer er på plads, og inden det bliver sendt videre
mhb. på endelig beslutning i udvalget for omlægning på Health d. 24.
april. Undervisere får besked, når beslutningen er truffet i udvalget for
omlægning. Der sigtes efter, at give en samlet udmelding til alle studerende 1. maj.
Studienævnet besluttede følgende vedr. eksamener for sommer 2020:
Kursustitel

Forslag til online ny prøveform

Afgørelse - indstilles til OMLÆG

Makroskopisk anatomi

70 MCQ wiseflow og 4 essayopgaver
på 2,5-3 timer med hjælpemidler ændring ift. tid der er reduceret samt
ingen spotprøve. Henrik synes, det er
meget krudt for en re-eksamen at
skulle stable spotprøve op. Før uden
nu med alle hjælpemidler

Tilbagemelding til kursusansvarlig,
at studienævnet indstiller bliver:
70 MCQ, 4 essay og 10 spot med
billeder fastholdes som i den oprindelige form. Med hjælpemidler,
3 timer (én samlet prøve)
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Almen histologi

Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
midler 2 timer - reduktion i tiden med
1 time ønsker randomisering i rækkefølge af opgaver. Alle får kursusattest
efter deltagelse i online mikroskopiøvelser.

Odontologisk Kemi og
Biokemi

Ingen ændringer - eksamen er i forve- Godkendt
jen online

Tandmorfologi

Skriftlig eksamen med hjælpemidler
2,5 timer - tiden er reduceret med
1/2 time. Spoteksamen bør fastholdes til eksamen med fysisk fremmøde, alternativ spotprøve med hjælpemidler med fotos af tænder. Dette
finder underviseren ikke optimalt.
Der kan gives betinget kursusattest
hvis modelleringskurset ikke gennemføres inden eksamen.

Almen Fysiologi

Anatomitillægsmodul i
Protetik
Mikrobiologi og Immunologi

Tilbagemelding: Godkendt forslag
om den skriftlige eksamen. Studienævnet indstiller dog, at spotprøve tilrettelægges som en virtuel prøve, men hvis der bliver en
mulighed for fysisk fremmøde, så
vil man som den eneste eksamen,
ændre til normal form på spotprøve, hvortil det også vil være
nødvendigt med nogen træning inden. SN er enige om, at i år er det
ikke nødvendigt at have opnået
kursusattest for at kunne gå til eksamen (dvs. ingen indstillingsbetingelser). Dog skal indstillingsbetingelsen/undervisningselementet
opnås senere. OBS på at dette kliniske kursuselement, som var en
indstillingsbetingelse, indgår i det
videre arbejde med at planlægge
afvikling af klinisk arbejde til senere.
Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
midler 5 timer - ingen ændringer i formen. Underviseren laver 5 forskellige
sæt a 13 spørgsmål i forskellig rækkefølge
60 MSQ i wiseflow 1,5-2 timer med
Godkendt 1,5 time med randomihjælpemidler - reduktion i tid 1-1,5 ti- sering
mer samt nu med hjælpemidler
Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
midler 4 timer - ingen ændringer. Alle
har deltaget i online LAB-kursus og
opnår kursusattest.

AARHUS UNIVERSITET

Side 4/5

Patologisk Anatomi

Mundtlig eksamen uden forberedelse
20 min. Inkl votering, ekstern censur.
Faget anmoder om at udskyde eksamensdatoen mindst 14 dage.

Tandsygdomslære

Skriftlig online eksamen uden hjælpemidler 4 timer - tiden er reduceret
med 1 time og der er ændret fra uden
til med hjælpemidler
Skriftlig eksamen i arbejdsgrupper på
3-4 studerende. 6 opgaver på 3 timer,
uden hjælpemidler, fælles karakter.
Før 4 timer og 10 opgaver pt. studerende.

Afklare med kursusansvarlig: SN
indstiller, at prøven enten (1. prioritet) omlægges til skriftlig online
prøve med den oprindelige prøvedato 11/5 (1. prioritet) eller
mundtligt eksamen i august (2.
prioritet)
Anatomitillægsmodul i 60 MSQ i wiseflow 1,5-2 timer med
Godkendt 1,5 time med randomiKirurgi
hjælpemidler - reduktion i tid 1-1,5 ti- sering
mer samt nu med hjælpemidler
Oral Radiologi
Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
midler 4 timer - ingen ændringer i
form. Alle har mulighed for at opnå
kursusattest i foråret ved online undervisning og kan gå til eksamen.
Almen Kirurgi Kir
Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
6.Int.prøve
midler 1 timer - ingen ændringer
Generel Medicin intern Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
prøve
midler 1 timer - ingen ændringer i
form dog suppleret med et par ekstra
opgaver
Endodonti
Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
midler 1 timer - ingen ændringer

Parodontologi hbc

Protetik hbc

Godkendt

Ikke godkendt. Der kan ikke gives
fælles karakter. Studienævnet indstiller til afklaring med kursusansvarlig: forslag om 3 timers individuel skriftlig prøve, 4-6 opgaver
uden hjælpemidler.
Skriftlig online eksamen uden hjælpe- Godkendt
midler 3 timer - tiden er reduceret
med en time og opgaverne får en lidt
anden karakter med kliniske fotos og
rtg. Der gives dispensation for helprotetik, men det vurderes sandsynligt,
at de studerende får gjort deres implantatpatienter færdig.
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NB. Studienævnet besluttede, at alle prøver, men særlige undtagelse af
tandmorfologi, fastholdes i den nye form som studienævnet indstiller til
beslutning, også selvom det bliver muligt at åbne for flere fysiske prøver,
med særlig undtagelse af tandmorfologi.
Studienævnet understreger, at hvor der er anført ”alle hjælpemidler” er
det i praksis, fordi man ikke kan sikre sig mod, at den studerende snyder.
Dog kan et hjælpemiddel ikke forstås som kommunikation af nogen art.
Der hvor der er anført ingen hjælpemidler gælder det samme.
Den videre proces: Alle kursusansvarlige bliver orienteret om indstillingen
fra studienævnet, når de sidste afklaringer er på plads, og inden det bliver
sendt videre til beslutning i udvalget for omlægning på Health d. 24. april.
Ad. Pkt. 5. Undervisningsevaluering efteråret 2019
Studienævnet besluttede at udsætte punktet. Der blev under eventuelt aftalt afholdelse af et ekstraordinært møde i indeværende uge.
Ad. Pkt. 6. orientering fra studieleder mv.
Studieleder orienterede om arbejdet med omlægning af undervisning og
betydning for det praktiske og kliniske arbejde samt nødåbning af klinisk
adgang for 10. semester. De studerende og undervisere vil få besked, så
snart, en plan er på plads.
Studieleder og kursusansvarlige er i gang med at undersøge og kortlægge,
hvilken klinisk undervisning, hvilke studerende mangler for at kunne
opnå kursusattester og dermed bestå kurser, der bestås ved ATD eller kursusattester, herunder hvilke der kan omlægges og hvilke der ikke kan, og
dernæst hvilke indstillingsbetingelser man evt. må dispensere fra eller udskyde.
Ad. Pkt. 7. Eventuelt
Ekstraordinært møde vedr. kursusevaluering E19 (punkt 5) afholdes d. 23.
april kl 15.30-18.00.

Meddelelser:
Referater fra Det Odontologiske Studienævn i København:
http://sund.ku.dk/om-sund/organisation/raadnaevnudvalg/studienaevn/odontologi/referater/

