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Deltagere observatører: Helle Lassen Zepernick, Ellen Holck Kristensen,
Christian Aird Klitgaard Nielsen, Cecilie Krogsgaard, Katrine Mølgaard
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Dato: 24. marts 2020

Side 1/4

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
1.a Ekstraordinært dagsordenspunkt: Ændring af eksamensformer
april 2020
2. Orientering: Personsager
3. Godkendelse: Valgfagsbeskrivelser E20 og S20
4. Godkendelse: Ændring af litteratur til kurset Klinisk Oral Fysiologi
5. Godkendelse: Ændring af studieordning vedr. studiestart i præklinisk
forløb 1.
6. Orientering og drøftelse: Kommissorier til kursusudvikling
7. Orientering fra Studieleder med flere
8. Eventuelt

Ad pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkendte dagsordenen.
Ad. 1.a Ekstraordinært punkt vedr. ændring af eksamensformer
grundet Corona-virus
Ad. 1) Bachelorprojektet
Studienævnet besluttede at udsætte det mundtlige forsvar af Bachelorprojektet, der ligger den 3. april til en dato efter påske.
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Studienævnet henstiller at HE-Studier afsøger mulighed for at placere de
planlagte forsvar en anden dag, herunder sikrer koordinering af
underviser og censor.
Derudover indstiller studienævnet at forholdene vedr. skype skal afklares i
He Studier, herunder adgang til klips, adgang for censor samt andre
nødvendige praktiske foranstaltninger.
Studienævnet besluttede at hvis en eksamen – den første – bliver afholdt
via skype, så skal resten af de mundtlige forsvar også foregå på skype, for
at sikre ensartede vilkår.
Der blev indvendt, at der pga. begrænset adgang til journalsystemet Klips
ved mundtlige prøver henholdsvis før og efter et lock-down kan give
forskellige vilkår i forhold til forberedelse af forsvaret.
Derudover skal kommunikationen vedr. den nye prøveform
kommunikeres koordineret mellem He-Studier og Studieleder, herunder
til vejledere, studerende og censorer med den nødvendige information så
hurtigt som muligt.
Ad. 2, 3 og 5) Tandsygdomslære, Anatomitillæg og Toksikologi
Generelt for alle tre kurser vurderer Studienævnet, at det er en betydelig
faglig udfordring at ændre en prøveform uden hjælpemidler til en med
hjælpemidler uden at kompromittere faget.

Ad. 2. Tandsygdomslære
Studienævnet indstiller, at He-Studier undersøger muligheder for at
afholde prøveformen mundtligt, ved eks. at stille alle det samme
spørgsmål på skype som skulle besvares ved stedprøven eller en anden
form efter underviserens ønske.
Det konkrete forslag og mulighederne vil blive forholdt studienævnet på et
ekstraordinært studienævnsmøde d. 1. april 2020.
Ad 3. Anatomitillæg
Studienævnet indstiller at prøven flyttes til enten 29. eller 30. juni. Dette
undersøges af He studier, og studienævnet orienteres på det
ekstraordinære møde d. 1.april 2020.
Ad. 5 Toksikologi
Denne reeksamen bliver ikke aktuel, da det dags dato er blevet vurderet at
alle studerende er bestået den ordinære eksamen. Det er dog i skrivende
stund ikke indmeldt til He studier. Studienævnet behandlede derfor ikke
punktet yderligere.
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Ad. 4. Kandidat projektopgave
Studienævnet besluttede at de studerende i grupper i stedet for den
mundtlige fremlæggelse d. 17. april, der aflyses, skal aflevere en
powerpoint præsentation med voiceover på en varighed af 10. min på
baggrund af projektopgaven. Det skal undersøges om denne kan afleveres
i digital eksamen (HE studier). Derudover skal præsentationerne oploades
til Blackboard, således at alle studerende kan se hinandens
præsentationer. De studerende samt vejledere skal have en guide til dette
(He studier/cesu).
Studienævnet besluttede at den eneste kommunikation, der måtte udgå
fra mødet er at de mundtlige forsvar, der er skemalagt til d. 3. april rykkes
til efter påske.
Ad Pkt. 2. Personsager
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.
Ad punkt 3. Valgfagsbeskrivelser til godkendelse
Studienævnet godkendte samtlige valgfagsbeskrivelser, de to vedlagte
sommerkurser samt samtlige kurser afholdt på summerschool på Health.
Ad Pkt. 4. Ændring af litteratur til kurset Klinisk Oral Fysiologi
(godkendelse)
Studienævnet godkendte ansøgningen vedr. ændring af litteraturen til
kurset i Klinisk Oral Fysiologi. Dog med den bemærkning, at dele af
studienævnet ønskede en mere præcis opgørelse af sidetal i henholdsvis
det nye litteratur og den gamle.
Ad. Pkt. 5. Ændring af studieordning vedr. studiestart i
præklinisk forløb 1. (godkendelse)
Studienævnet godkendte ændringen i ”Studiestart”, hvilket betyder at
tandsygdomme udgår som en del af studieordningen i præklinisk kursus 1
samt at forelæsningen i Eksamensklar erstattes af studievejledningens
oplæg.
Studienævnet indstiller at tavshedspligten med fordel kan rykkes til
tidligere på semesteret, inden de studerende skal have klinisk
undervisning. Dertil indstilles ønske om Lene Marie Ehrhorn, jurist i HeStudier, frem mod en ny studieordning, fortsat afholder forelæsningen i
tavshedspligt.
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Ad. Pkt. 6. Kommissorier til kursusudvikling (orientering og
drøftelse)
Projektgruppens foreløbige udkast til kommissorier for kursusudviklingen og
proces blev godkendt af studienævnet til videre arbejde.
Ad. Pkt. 7. Orientering fra studieleder mfl.
Studieleders orientering blev taget til efterretning.
Studienævnet ønskede at forhøre sig om det planlagte møde med
prorektor og prodekan d. 20. april kunne rykkes til det var muligt med
sikkerhed at mødes fysisk, evt. efter sommerferien.
Af særlige emner, som studienævnet kunne ønske sig at drøfte med
prorektor og prodekan var den nye studieordning og konsekvenserne af
corona-nedlukning for klinisk træning.
Ad. Pkt. 8. Eventuelt
Studienævnet besluttede at afholde ugentlige møder i studienævnet indtil
videre for løbende at kunne beslutte ændringer i studieordningen vedr.
undervisning og eksamen som følge af nedlukning pga. corona-virus.
Næste møde er d. 1. april. Mødegange aftales fra gang til gang efter behov.
Derudover deltager Studieleder, studienævnsformand og studenter
repræsentant Helle Lassen Zepernick i løbende ekstraordinære møder
sammen med studerende og studieledere/studienævnsformænd fra
fakultetets andre uddannelser under ledelse af Prodekanen for uddannelse
i forbindelse med koordinering af corona-tiltag.

