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Mødedato: 24. marts, kl. 17:15-19:15 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Møde i studienævnet for odontologi 
 
Deltagere: Ellen Holck Kristensen, Karina Herholdt Petersen, Barbara Eyolfsdóttir 
Ellendersen, David Christian Evar Kraft, Charlotte Bender, Irene Dige, Louise Hauge 
Matzen, Lise Ask Andersen (sagsbehandler), Inge Hougaard Ipsen (referent), Bjørn 
Blidegaard (uddannelsesrådgiver) 
Observatører: Helle Tolboe (Leder af Fællesklinikken), Mia Schou Johansen (AC-
studievejleder) 
Afbud: Katrine Mølgaard Johannsen, Cecilie Krogsgaard, Golnoush Bahrami Møller 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Studentersager 
Studienævnet tog orienteringen om afgjorte sager til efterretning.  
Studienævnet besluttede at give dispensation til udsættelse af en tidsgrænse og 
afmeldelse af en eksamen i F21.  
 

3. Beslutning om anvendelse af ekstra 5 ECTS på ny bacheloruddannelse 
i odontologi (beslutningspunkt) 
Studienævnet godkendte projektgruppens indstilling om at udvikle og placere et 
kursus i Generel Medicin og Basal Oral Medicin á 5 ECTS på 6. semester af den 
kommende bachelorstudieordning i odontologi.  
 

4. Behandling af kursusforslag til ny bachelorstudieordning i odontologi 
(godkendelse) 
Studienævnet behandlede også på dette møde enkelte kursusforslag til ny bache-
lorstudieordning og projektgruppens feedback til disse forslag. 
Studienævnet godkendte projektgruppens feedback og havde derudover følgende 
opmærksomhedspunkter til kursusprodukterne, som projektgruppen vil tage med 
tilbage i den sidste etape af kursusudviklingen: 1) Om der er sikret tilstrækkelig 
sammenhæng mellem biokemien og fysiologien i de to på hinanden følgende kur-
ser ”Biokemi, Kost og Ernæring” og ”Celle- og Basal Fysiologi”? 2) Om progressio-
nen i formålsbeskrivelsen for de to på hinanden følgende kurser Basal Rehabilite-
ring I og II er tydelig nok? Og 3) At der i den kommende kursusbeskrivelse for de 
to kurser er angivet, hvorledes studieaktiviteterne fordeler sig og med hvilken 
vægtning.  
Derudover orienterede Louise om processen frem mod høring af studieordningen 
og endelig godkendelse. På kommende møde den 20. april modtager studienæv-
net hele den faglige del af studieordningen, som er udkast til en høringsversion, 
og som skal behandles med henblik på godkendelse.  
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5. Ansøgning fra pædodonti om ændring af krav til at bestå Pædodonti 
på 3. semester af kandidatuddannelsen. (godkendelse) 
Fagansvarlig for Pædodonti på 3. semester af kandidatuddannelsen havde frem-
sendt ansøgning om ændring af:  
1) Progressionsregler i uddannelsen, således at der indføres et progressionskrav 
om bestået FK8 før der kan deltages i den kliniske del af pædodonti i hhv. Pædo-
donti på 3. semester og Børn og Unge på 4. semester af kandidatuddannelsen.  
2) Kravene for at bestå kurset i Pædodonti, således at der kræves 80% deltagelse i 
det kliniske forløb som en indstillingsbetingelse for at kunne deltage i eksamen.  
Det ønskes, at ændringerne kommer til at gælde fra efterårssemesteret 2021. De 
nye regler vil kunne gælde for studerende, som tilmelder sig Pædodonti E21 som 
deres første prøveforsøg. De kan ikke gælde for studerende, der inden E21 måtte 
mangle et 2. eller 3. prøveforsøg i Pædodonti.  
Studienævnet godkendte fagansvarliges ansøgning herom.  
 

6. Behandling af plan B for eksamen sommeren 2021 (godkendelse) 
Da det er usikkert, om eksamen sommeren 2021 kan afholdes med fysisk frem-
møde, behandlede studienævnet et udkast til plan B for eksamen, som de fagan-
svarlige også havde haft mulighed for at kommentere på.  
Studienævnet godkendte plan B for eksamen og indstiller, at spotprøve i Tand-
morfologi og Odontologisk Klinikeksamen skal undtages som prøver, der afvikles 
med fysisk fremmøde. Dekanen vil skulle godkende indstillingen.  

 
7. Behandling af kursusevalueringer bacheloruddannelsen (drøftelses- 

og beslutningspunkt) 
Studienævnet behandlede kursusevalueringerne for bachelorkurserne i E20 og de 
fagansvarliges kommentarer hertil. Generelt fandt studienævnet, at de fagansvar-
lige responderer fornuftigt på evaluering af de kurser, hvor der i evalueringerne 
kan identificeres væsentlige forbedringspunkter. En del af de mere negative kom-
mentarer kan derudover forklares ved den omstændighed, at underviserne i sen-
sommeren og senere igen i efteråret hurtigt skulle omstille undervisningen til de 
forskellige muligheder for at afvikle den teoretiske undervisning med og uden 
fremmøde. Nævnet finder derfor langt hen ad vejen ikke anledning til at sætte 
yderligere tiltag i værk. Der vil blive taget kontakt til kursusleder for kurset i Far-
makologi, da evalueringen viser fortsatte problemer med sikring af en rød tråd i 
kurset, på trods af at dette også blev adresseret af studienævnet ved behandling af 
evalueringsresultaterne fra E19.  
 

8. Orientering – beretning fra censorkorps (orienteringspunkt) 
Studienævnet tog censorformandsskabets årsberetning for 2020 til efterretning.  
  

9. Evt. orienteringspunkter/ Evt.  
Der var ingen punkter til eventuelt.  
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