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Mødedato: 29. april 2021 kl. 17.15 – 19.15
Mødested: Zoom
Mødeemne: Møde i Studienævnet for odontologi
Deltagere: Katrine Mølgaard Johannsen, Karina Herholdt Petersen, Louise Hauge
Matzen, David Christian Evar Kraft, Charlotte Bender, Irene Dige
Observatører: Helle Tolboe (Leder af Fællesklinikken), Mia Schou Johansen (ACstudievejleder), Lise Ask Andersen (referent)
Afbud: Ellen Holck Kristensen, Cecilie Krogsgaard, Barbara Eyolfsdóttir Ellendersen,
Golnoush Bahrami Møller

1.

Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt

2.

Studentersager
Orientering taget til efterretning.

3.

Behandling af undervisningsevalueringer på kandidatuddannelsen
E20
Studienævnet behandlede evalueringsdata fra efteråret med inddragelse af fagansvarliges kommentarer.
5 af de evaluerede kurser har farven grøn i indikatorspørgsmålet Jeg vurderer det
samlede udbytte af undervisningen som… og er dermed vurderet til at give et tilfredsstillende samlet udbytte. Det bemærkes, at Pædodonti og FK9 er gået fra gul
i E19 til grøn i E20, hvilket er glædeligt. 3 kurser er har farven gul, og 2 kurser er
røde.
På trods af at KOF er rød, finder studienævnet ikke anledning til at iværksætte
yderligere. Fagansvarlig forholder sig til kritikpunkterne i sin kommentar, og der
arbejdes med at lave forbedringer. De studerende i studienævnet foreslog, at der
laves en skabelon i Klips, som afløsning for de mange skemaer og papirer der pt.
skal udfyldes. Det vil hjælpe studerende med at skabe struktur. Irene tager forslaget videre til klinikleder.
Studienævnet efterspørger en kommentar fra fagansvarlig på Ortodonti, som også
har fået en rød evaluering, og som ikke har fremsendt kommentar.
Studienævnet ønsker desuden en plan fra fagansvarlig på KIR kurserne for, hvordan der fremadrettet sikres et trygt studiemiljø.
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4.

Orientering og beslutning: Ansøgning om omfangsbegrænsning i prøvebesvarelser til den skriftlige eksamen i Parodontologi på 8. semester
Studienævnet henvendte sig november 2020 til fagansvarlig på Parodontologi, da
det fremgik af evalueringen, at det var uklart for de studerende, hvad de skulle
kunne til eksamen. Faget har nu sendt en kommentar, som studienævnet tog til
efterretning.
Desuden ansøgte faget om at få fastsat en omfangsbegrænsning i prøvebesvarelsen på maks. 300 ord pr. spørgsmål til den skriftlige eksamen i Parodontologi på
8. semester. Studienævnet godkendte ikke dette ønske. Studienævnet finder det
uhensigtsmæssigt at anvende omfangsbegrænsning til en skriftlig stedprøve, da
studerende dermed uvilkårligt vil bruge noget af eksamenstiden på at tælle ord i
stedet for at besvare opgaven. Studienævnet anerkender intentionen om at hjælpe
studerende med at afgrænse deres besvarelse, men henstiller til at det i stedet gøres som en vejledning til, hvordan eksamensopgaven besvares bedst muligt a la:
Der lægges vægt på at svaret er kort og præcist. Et omfang af ca. 300 ord pr.
svar vil typisk være passende.

5.

Godkendelse: Ny bog lærebog i kirurgi
Sektion for kæbekirurgi anmoder om at studienævnet godkender ny lærebog til
kirurgi for tandlægestuderende. Følgende lærebog ønskes godkendt: ”Nordic
Textbook of Oral and Maxillofacial Surgery”
Studienævnet godkendte den nye lærebog med virkning fra 7. semester efteråret
2021.

6.

Drøftelse: Resultater af uddannelseszoom 2020
Uddannelseszoom er Uddannelses- og forskningsministeriet store spørgeskemaundersøgelse til studerende og dimittender på de videregående uddannelser i
Danmark. Spørgeskemaundersøgelsen er første gang udsendt til studerende i efteråret 2018 og senest i efteråret 2020.
Studienævnet drøftede hhv. studenter- og dimitendundersøgelsen med henblik på
at identificere særlige opmærksomhedspunkter og give input til, hvad der skal
være særligt fokus på i studielederberetningen og på årets statusmøde.
Studenterundersøgelsen
Stress og ensomhed:
17% på bacheloruddannelsen føler sig ofte ensomme på studiet, hvilket er en stigning siden 2018. Måske kan corona og den megen hjemmeundervisning, være en
del af forklaringen. Undersøgelsen viser, at corona har fjernet noget af glæden ved
studiet. Flere oplever aldrig/sjældent stress i hverdagen, men samtidig er andelen
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der altid oplever stress i hverdagen også steget. De studerende er mere stressede
op til eksamener end i det daglige arbejde. Kan være overraskende, da de i undervisningsevalueringer angiver, at de tit er stressede på klinikken. Egne forventninger stresser mere end andres forventninger.
Fagligt og socialt miljø:
Både det faglige miljø og studiemiljøet er overordnet godt. I undervisningsevalueringerne angiver mange, at de oplever, at de er pressede, men alligevel giver de i
studenterundersøgelsen udtryk for et overordnet godt studiemiljø.
Feedback:
På kandidatuddannelsen er der tilfredshed med omfanget af feedback. På bacheloruddannelsen er tilfredsheden mindre og dårligere end i 2018. Forskellen skyldes formentlig, at studerende på kandidaten er meget i klinik, og der får meget direkte feedback. Faldet i oplevelsen af mængden af feedback på bacheloruddannelsen, kan måske hænge sammen med corona og hjemmeundervisning.
Dimittendundersøgelsen
Der er stort set fuld beskæftigelse. Der er et fint kompetencematch mellem hvad
der læres på uddannelsen og hvad der er brug for i praksis. Særlig anvendes praktiske og kommunikative færdigheder.
19% angiver, at de ikke ville vælge den samme uddannelse igen. Er arbejdet som
tandlæge noget andet, end de forestillede sig? Skal de studerende forberedes
bedre på livet som tandlæge? Det kunne være interessant at vide, hvorfor de ville
vælge noget andet.

7.

Drøftelse: Trivselsundersøgelse
Punkt udsat til næste møde.

8.

Kommentering: Skabelon til beskrivelse af kurser på Summer University
Prodekan Lise Wogensen Bach står bag udarbejdelsen af en pixi om Summer University på Health samt et forslag til en fælles skabelon til beskrivelse af nye
Health-kurser på Summer University. Studienævnet tog pixi og skabelon til orientering.

9.

Orientering: Kursusattester og indmelding til Helle Tolboe
Studienævnet har tidligere drøftet, hvorvidt studerende er kommet bagud i klinik
pga. corona, og om der er behov for ekstra klinikdage. Helle Tolboe melder tilbage, at det ser fornuftigt ud med både det kvalitative og det kvantitative for langt
de fleste studerende.
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10. Nyt fra studieleder og øvrige VIP medlemmer af studienævnet
Irene oplyser, at fakultetet har bevilget 700.000 kr. til uddannelserne på IOOS
med henblik på at opgradere studerende, der er kommet bagud som følge af corona. Det kan f.eks. være tilbud om 2 ugers frivillig kliniktid i august eller behandlingsplanlægning, så der sikres at der er patienter. Der arbejdes på at etablere tiltag.
11. Nyt fra studerende i studienævnet
Intet nyt fra studerende
12. Eventuelt
Intet under eventuelt

