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Mødedato: 22. juni 2021, kl. 16-18
Mødested: Zoom
Mødeemne: Møde i Studienævnet for odontologi
Deltagere: Ellen Holck Kristensen, Karina Herholdt Petersen (fra 16:35), Barbara
Eyolfsdóttir Ellendersen, Charlotte Bender (fra 16:25), Golnoush Bahrami Møller,
Irene Dige, Louise Hauge Matzen, Inge Hougaard Ipsen (referent), Helle Tolboe (Leder af Fællesklinikken),
Fraværende: Ane Kirstine Lund (suppleant for studenterrepræsentant), David Christian Evar Kraft, Katrine Mølgaard Johannsen, Mia Schou Johansen (AC-studievejleder)

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Orientering om afgjorte studentersager
Studienævnet tog orienteringen om afgjorte sager siden sidst til efterretning.

3.

Progressionsregler på 2022 bachelorstudieordning
Studienævnet besluttede, at der fastsættes et progressionskrav på den nye bachelorstudieordning som følger: For at studerende kan tilmelde sig undervisning og
eksamen i Basal Oral Rehabilitering II, skal kurset Basal Oral Rehabilitering I
være bestået. Dette skyldes, at studerende med kurset Basal Oral Rehabilitering
I opnår et kompetence- og færdighedsniveau, der fra start forudsættes i patientbehandlingen på Basal Oral Rehabilitering II. Uden dette selvstændighedsniveau vil studerende ikke kunne udføre behandlinger, der kræves som grundlag
for vurdering af studerendes færdigheds- og kompetenceniveau på Basal Oral
Rehabilitering II.

4.

Opfølgning på meritforhold mellem 2014 og 2022 bachelorstudieordninger (beslutning)
Studienævnet godkendte, at krav om at have bestået Radiologi fra 6. semester på
2014 ordningen for at kunne få merit til Grundlæggende Diagnostik og Sygdomskontrol I, kan erstattes med et særligt udbud af online undervisningsforløb samt
krav om at bestå en efterfølgende prøve i radiologi. Sektion for Radiologi står for
at etablere udbuddet, beskrive og planlægge det og over for de studerende og studieadministrationen dokumentere, hvilke studerende der måtte have bestået den
krævede eksamen.

5.

Drøftelse og stillingtagen til overflytning af prøveforsøg og principper
for udvidelse af maksimal tidsgrænse/ faglig tidsgrænse ved overflytning mellem ordninger
Studienævnet besluttede, at studerende, der måtte have brugt prøveforsøg på
2014 ordningen i fagene makroskopisk anatomi og/eller mikrobiologi og immunologi, skal have flyttet deres prøveforsøg til 2022 ordningen. Beslutningen bliver
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trykprøvet hos fagansvarlige på de to kurser. Evt. indvendinger fra fagansvarlige
kan føre til genbehandling af spørgsmålet i studienævnet.
Studienævnet vedtog principper for udvidelse af maksimal studietid og faglig tidsgrænse, når studerende bliver overflyttet fra 2014 til 2022 ordningen.

6.

Mødeplan efterår
Studienævnet fastlagde følgende mødeplan for efteråret:
• 25. august holdes et formiddagsmøde
• 21. september
• 13. oktober
• 25. november
• 16. december
Mødestart for møderne fra september – december er kl. 16:15.

7. Orienteringspunkter
7.1 Studieleder orienterede om oprettelse af uddannelsesforum på instituttet og
etablering af kursusansvarlig funktion.

7.2
7.3

8.

Mulighed for orientering ved de studerende.
Der var ingen orienteringspunkter fra de studerende.
Studienævnet blev orienteret om, at dagsordener og mødemateriale til studienævnsmøder fra august vil ligge i systemet First Agenda, da Blackboard udfases.
Evt.
Der var ingen punkter til evt.

