AARHUS UNIVERSITET

Ekstraordinært møde den: 29. april 2020 kl. 17.30-18.30
i Det Odontologiske Studienævn
Sted: Skype – se mødeindkaldelse for link til mødet

REFERAT

Deltagerere medlemmer: Eva Karring, Irene Dige, Louise Hauge Matzen,
Golnoush Bahrami Møller
Deltagere observatører: Helle Lassen Zepernick, Ellen Holck Kristensen,
Christian Aird Klitgaard Nielsen, Cecilie Krogsgaard, Katrine Mølgaard Johansen,
HE studier: Studienævnsbetjener Vibeke Lundbye Westphall
Afbud: Leder af Fællesklinikken Helle Tolboe og studievejleder Dorte Lindvad Pedersen, Jes Halfdan Nielsen.

Dato: 29. april 2020
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Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkendte dagsordenen
Ad. Pkt. 2. Genbehandling af nye prøveformer S2020
Følgende kursers forslag til ny prøveform blev genbehandlet af studienævnet.
De nye former er indkommet på baggrund af den nu fastlagte præmis, om at
alle hjælpemidler skal tillades.
1. Almen histologi:
Studienævnet godkendte det indsendte 1. valg: 25 min. forberedelse inkl.
indtjek og udlevering af opgave og 15 min eksamination og 10 til votering
og karaktergivning.
OBS. Denne form vil kræve 8 dage til afvikling. Første eksamen starter på
den fastlagte dato d. 2. juni, og ønskes om muligt afviklet inden eksamen i
tandmorfologi d. 16.-17- juni. Det tilskyndes, at de studerende, der skal til
reeksamen i makroskopisk anatomi d. 4. eller 9. juni kommer op til sidst.
(Da den skriftlige prøve og spotprøven bliver lagt sammen vil det kun
være en af disse datoer, indstiller studienævnet at denne afholdes d 4.
juni).
2. Almen Fysiologi –reduktion i tid fra 5 til 4 timer
Studienævnet besluttede, at eksamen skal vare 4 ½ time. Dette meddeles
kursusansvarlig til orientering.
3. Oral Radiologi – reduktion i tid, fra 4 til 3 timer.
Studienævnet godkendte reduktionen i tid til eksamen fra 4 timer til 3 timer.
4. Generel medicin – essayopgaver øges med 30%
Studienævnet godkendte indstillingen.
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5. Endodonti - 25 % flere spørgsmål (re-eks)
Studienævnet besluttede, at eksamen må øges med 10 % flere spørgsmål.
Dette meddeles kursusansvarlig til orientering.
Følgende ændringer blev taget til orientering, da formen forbliver som først
besluttet, nu med hjælpemidler.
6. Mikrobiologi og Immunologi
7. Almen kirurgi kir 6
8. Tandsygdomslære
9. Parodontologi hbc
10. Protetik hbc
Studienævnet understregede at alle de skriftlige eksamener skal tilkobles Urkund.
Studienævnet fastslår, at alle ændringer, der indgår i nødstudieordningen per
se er lavet af nød og derfor ikke vil skabe præcedens.

Ad. Pkt 3. Orientering vedr. kliniske kurser, der bestås ved

undervisningsdeltagelse/kursusattester S2020.

Studienævnet kvitterede for det store arbejde og tog orienteringen til efterretning.

Ad. Pkt. 4. Eventuelt

