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Mødedato: 13. oktober 2021, kl. 16:15-18:15
Mødested: 1611-038/ zoom
Mødeemne: Møde i studienævnet for odontologi
Deltagere: Cecilie Krogsgaard, Karina Herholdt Petersen, Ellen Holck Kristensen,
Golnoush Bahrami Møller, David Christian Evar Kraft, Irene Dige, Louise Hauge Matzen, Charlotte Bender, Inge Hougaard Ipsen (referent)
Observatør: Helle Tolboe (Leder af Fællesklinikken)
Fraværende: Ane Kirstine Lund (suppleant for studenterrepræsentant), Barbara Eyolfsdóttir Ellendersen, Mia Schou Johansen (AC-studievejleder),

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Orientering om afgjorte studentersager siden sidste møde
Studienævnet tog orienteringen om de afgjorte sager til efterretning.

3.

Godkendelse af prøveform for og placering af 2. og 3. prøvemulighed
obligatoriske elementer ved udfasning af bachelorstudieordningen
2014
Ved udfasning af 2014 studieordningen skal de studerende sikres tre prøvemuligheder i hvert kursus og meddeles, hvornår de sidste prøveudbud er. Studienævnet
gennemgik en liste med fagansvarliges forslag til prøveform ved en potentiel reeksamen for de løbende obligatoriske elementer i uddannelsen samt deres placering. Forslagene i listen gælder primært som reeksamensformer i forlængelse af
sidste udbud af kurserne, mens enkelte forslag ønskes implementeret snarest muligt. Studienævnet godkendte listen med følgende justeringer:
Prækliniske Fag 2: Erstatning for de obligatoriske elementer kan indhentes på Behandlingsplanlægningsenheden, når der er en VIP fra Sektion for Tandsygdomslære eller Parodontologi til stede. I et 2. og 3. prøveforsøg kan dette ske i efterfølgende efterårssemester hhv. inden og efter uge 42.
Fælles Klinisk Kursus FK 5, kursusattest for klinik: Kravet for at opnå kursusattest er 80% deltagelse i klinik. Kan enkelte studerende ikke opfylde det krav, kan
de tildeles ekstra klinikdage (op til halvanden uge) i hhv. januar og juni til at indhente evt. manglende dage.
Fælles Klinisk Kursus FK 5, psykologi: Reeksamensformen er mundtlig, og studienævnet ønsker, at den foreslåede time til den mundtlige eksamination reduceres til 30 minutter.
B-prøven for Epidemiologi og Biostatistik blev godkendt og skal gælde som bprøve fra d.d., da studieordningen allerede har en bestemmelse om, at b-prøven
er mundtlig, men prøven har ikke været yderligere beskrevet før nu.
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Oral Radiologi: 3. mulighed for at indfri indstillingsbetingelsen skal ligge i august
i stedet for september.
Derudover imødekom studienævnet fagansvarliges ønsker om, at visse ellers obligatoriske forelæsninger ikke længere skulle være obligatoriske. Denne ændring
skal implementeres allerede fra forårssemesteret 2022.
Det blev besluttet, at progressionskravet ved sidste udbud af FK 5 bliver lempet
således, at studerende, der måtte mangle at få godkende Kliniske Fag 4 har indtil
uge 42 til at få Kliniske Fag 4 godkendt. Dette passer med forslag om, at 3. prøvemulighed kan afvikles i efteråret frem mod uge 42. Studerende, der mangler
Prækliniske Fag 4, vil dermed kunne tilmeldes FK 5, men kravet er, at Prækliniske Fag 4 skal være bestået til uge 42 for at tilmeldingen kan fastholdes, og de studerende kan fortsætte med patientbehandling i FK 5 efter uge 42.
Der opstår et strukturelt problem med at sikre de studerende 3 prøvemuligheder
for kurserne på 4. semester. Bacheloruddannelsen har et progressionskrav frem
mod de kliniske kurser Fælles Klinisk Kursus 5 og 6 (FK 5 og 6), der betyder, at
alle forudgående kurser på 1.-4. semester skal være beståede for at studerende
kan tilmeldes FK 5 og 6. Ved sidste udbud af FK 5 vil studerende, der ikke opfylder progressionskravet, ikke kunne følge dette sidste udbud. Samtidig er det
svært at sikre de studerende hele tre prøveforsøg i 4. semesterskurserne Fysiologi,
Mikrobiologi og Immunologi, Patologisk Anatomi og Anatomitillægsmodul i Protetik. Dette giver sig også udslag i muligheden for meningsfuldt at finde en løsning vedr. 3. mulighed for at opfylde indstillingsbetingelsen for Mikrobiologi og
Immunologi pga. progressionskravet. Det blev besluttet, at der skal laves et beslutningsoplæg til et kommende møde, der skitserer forskellige modeller for at
håndtere problematikken og scenarier i form af forskellige studieforløb, som modellerne medfører.

4.

Behandling af kursusevalueringer fra foråret 2021, kandidatuddannelsen
Studienævnet drøftede, hvorledes svarprocenterne i evalueringerne kan højnes,
herunder særligt i FK kurserne. Studienævnet opfordrer til, at de nye kursusansvarlige, der er knyttet til FK kurserne, får til opgave at finde en teoretisk undervisningsgang i slutningen af semesteret, hvor evalueringerne skal gennemføres.
Kliniske Fag FK 8/ FK 10
Det blev særligt bemærket, at der er vanskeligheder på 2. sal af fælles klinikken på
bestemte dage. Det er indtrykket generelt set, at der er sket forbedringer, men at
der fortsat er en måske mindre kerne, der repræsenterer en kultur, der ikke bidrager til et godt læringsmiljø. Enkelte kliniske lærere får en del kritiske bemærkninger med på vejen, og leder af Fælles Klinikken vil blive bedt om at tage hånd om
kritikken.
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Det blev endvidere oplyst, at når der fra efteråret 2022 skal planlægges med 5 dages åbningstid i klinik, så vil der ske en ny fordeling af de kliniske undervisere.
En anden gennemgående kritik, der hæfter sig til arbejdet i fællesklinikken, er
fordelingen af patienter, som der ønskes en bedre styring af, så de forskellige behandlinger fordeles ligeligt mellem de studerende. Studieleder og leder af fællesklinikken oplyste, at det er besluttet, at instituttet overtager fordelingen af disse
patienter, og at arbejdet med dette er sat i gang.
Der er et stort informationsarbejde ved opstart på klinik på FK 5.
Tandsygdomslære 8. semester
Studienævnet bemærkede, at der i evalueringen er mange positive tilbagemeldinger til kurset. I evalueringen fremsættes bl.a. forslag om, at der udarbejdes vejledende besvarelser af eksamenssæt. De studerende i studienævnet fremhæver det
som et element, der vil kunne højne læringen.
Parodontologi
Studienævnet bemærkede, at der er en positiv udvikling i kurset.
Protetik fast FK8/ Protetik 10
Det bliver i evalueringerne bemærket negativt, at undervisningsmaterialet er forældet, og at dette i nogle tilfælde kombineres med en oplevelse af, at undervisere
ikke tager ejerskab for den undervisning, de leverer. Fagansvarlig er opmærksom
på dette og der er et arbejde i gang med at forny forelæsningsmaterialet.
Toksikologi
Studienævnet bemærkede, at kurset er i en positiv udvikling og ligger i grøn i forhold til de studerendes oplevelse af læringsudbyttet.
Kirurgi 8
Studerende giver i de kvalitative kommentarer udtryk for, at de oplever forbedringer i undervisningsmiljøet. Dog opleves der udfordringer i ambulatoriet, hvor det
bl.a. opleves som svært at få relevant feedback. Kursusansvarlig er opmærksom
på, at der skal ske forbedringer i ambulatoriet.
Børn og Unge 8 og 10, Ortodonti
Fagansvarlig laver sin egen evaluering af forløbet, og svarprocenten er særdeles
lav i AUs evaluering. Studienævnet opfordrer til, at indsatsen lægges i AUs evaluering og at der gøres en indsats for, at svarprocenten i denne højnes betydeligt.
Kandidatspecialet
Det blev konstateret, at de studerendes oplevelse af læringsudbytte ved at lave
projektopgaven ikke er særlig højt.
Børn og Unge 10
Pædodonti: Studienævnet konstaterede med glæde, at de studerende evaluerer
læringsmiljøet på børneklinikken så positivt.
Ortodonti: Se ovenfor.
Gerotologi: Studienævnet konstaterede, at de studerende ikke oplever evalueringssamtalen i forlængelse af praktikken som meningsfuld. Fagansvarlig er opmærksom på dette og vil til næste gennemløb klæde de studerende bedre på til
evalueringssamtalen.
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5.

6.
7.

8.

9.

GDPR-kursus i odontologiuddannelsen
Studienævnet indstillede, at GDPR-kurset lægges i bachelorprojektet på 6. semester, og at indholdet i GDPR –kurset og dets relevans i forhold til bachelorprojektet integreres i de introducerende undervisningselementer og i den løbende vejledning.
Godkendelse af tværfaglige valgfag
Punktet udskydes til næste møde.
AUs kvalitetspolitik til kommentering
Studienævnet for odontologi vurderer den nye kvalitetspolitik som en relevant
klart formuleret kvalitetspolitik.
Faste orienteringspunkter
Studieleder orienterede om, at der fra efteråret 2022 indføres 5-dages uge i klinikken. Studienævnet vil til næste møde modtage en beskrivelse heraf, og hvilken
betydning det får for de studerendes skemaer.
Studieleder orienterede om, at der er trivselsproblematikker på en af uddannelsens årgange, og at instituttets ledelse tager dette alvorligt og har igangsat flere
tiltag til at adressere dette.
Studieleder orienterede om, at der havde været en del forespørgsler fra det nuværende 5. semester om muligheden for at planlægge skitur i uge 4. Studienævnet
blev orienteret om, at det aldrig har været muligt for 5./6. semester at komme på
skitur i uge 4, da der her ligger obligatorisk undervisning i endodonti.
De studerende orienterede om, at de på 9. semester som svar på en henvendelse
rettet til klinikledelsen vedr. tællekort havde fået en fin tilbagemelding, og at det
blev oplevet som tilfredsstillende.
Evt.
Der var ingen punkter til eventuelt.

