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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse og beslutning vedr. ændring af eksamensformer og
placering - eksamener april 2020
3. Initialdrøftelse af mulige eksamensrevisioner S2020 ifm. COVID19
4. Orientering: Midlertidige retningslinjer for håndtering af
forskellige aspekter af studieforløb ifm. COVID-19 situationen
5. Orientering fra studieleder mfl.
6. Eventuelt
Ad. Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Studienævnet godkendte dagsordenen.
Ad. Pkt. 2 Beslutning og status vedr. Ændring af
eksamensformer og datoer for eksamener april 2020
Studieleder indledte med en skitsering af senarierne vedr.
undervisningsomlægning og eksamenen i lyset af COVID-19. Louise
Hauge Matzen vil stå for den samlede koordinering af et udkast til
revidering af eksamensplan for maj og juni, der tager højde for
fagansvarliges ønsker og behov samt de faktiske muligheder, der er til
rådighed ift. ned-lukningen af universitet og klinik. Materialet samles til
høring i studienævnet efter Påske.
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Den teoretiske undervisning, og den kliniske undervisning der kan, skal
omlægges til fjernundervisning for resten af semesteret.
Ad 1 Studienævnet besluttede at Bachelor-eksamen bliver afholdt i Zoom
med adgang til Klips for vejlederne. De vejledere, der ikke har adgang til
KLIPS vil få det. Lars Schropp koordinerer. Derudover vil vejledere blive
tilbudt Zoom-kursus ifm. afholdelse af eksamen forventeligt d. 14./15.
april 2020. De studerende modtager en guide til Zoom-eksamen, så snart
den er klar.
Ad. 2. Studienævnet godkendte, at re-eksamen i endodonti udskydes til
slut juni (26. eller 29. juni eller 1. juli). Den fagansvarlige kontaktes for at
afklare hvornår den fagansvarlige har mulighed for at afholde eksamen.
Ad. 3. Studienævnet tog orientering om ny dato for anatomitillæg til
efterretning.
Ad. 4. Studienævnet tog orienteringen omkring aflevering af powerpoint
præsentationen med voiceover i blackboard med frist d. 17. april som
erstatning for fremlæggelsesdagen d. 17. april, der aflyses, til efterretning.
Lars Schopp sender en vejledning til de studerende.
Ad. pkt. 3 Initialdrøftelse af mulige eksamensrevisioner ifm.
Covid-19
I forlængelse af punkt 3, drøftede studienævnet de kommende eksamener
i maj og juni med henblik på omlægning eller udsættelse.
Studienævnet aftalte, at underviseren i Patologisk Anatomi med eksamen
d. 11. maj kontaktes af Studieleder (i samarbejde med eksamensrevisions
koordinator, Louise Hauge Matzen) med henblik på afvikling i en anden
form.
Studienævnet drøftede behov for principielle beslutninger vedr. omlægning af
eksamen.
Mht. fagene TA, PA og protetik vil disse kunne omlægges til hjemmeopgave
med alle hjælpemidler ved at tilrette spørgsmålene eller korte tiden, som de
studerende har til rådighed.
Anna Bak, He Studier, arbejder på en række principper for, hvad der er
muligt at omlægge eksamen til og rammerne derfor, som vil blive sendt med
ud til de kursusansvarlige, når deres input til omlægningsformer indkaldes fra
studieleder og Louise Hauge Matzen.

Ad pkt. 4. Midlertidige retningslinjer for håndtering af
forskellige aspekter af studieforløb ifm. COVID-19 situationen
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Studienævnet tog de ”Midlertidige retningslinjer for håndtering af
forskellige aspekter af studieforløb ifm. COVID-19 situationen”, som
Health Uddannelsesforum godkendte d. 24. marts 2020, til efterretning.
Ad. Pkt. 5. Orientering fra studieleder mfl.
Studieleder orienterede Studienævnet om, at udvalget under HUF med
repræsentanter fra studienævnet, studerende og studieleder ikke
nedsættes i den form, det blev foreslået på mødet d. 24. marts. Derimod er
viceinstitutlederen med i et særligt udvalg med de andre viceinstitutledere
og enkelte studieledere samt prodekan, der skal mødes et par gange
ugentligt og vil rapportere tilbage til IOOS vedr. tiltag og evt.
retningslinjer mv. i forbindelse med COVID-19-situationen.
Ad. Pkt. 6. Eventuelt
NB mødet gik over tid, og afsluttedes 18.05.

