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Mødedato: 23/2-2021 kl. 17.15 – 19.15
Mødested: Zoom
Mødeemne: Møde i Studienævnet for Odontologi
Deltagere: Irene Dige, Ellen Holck Kristensen, Katrine Mølgaard Johannsen, Karina
Herholdt Petersen, Barbara Eyolfsdóttir Ellendersen, Louise Hauge Matzen (SN-formand), Golnoush Bahrami Møller, David Christian Evar Kraft, Charlotte Bender, Helle
Tolboe
Fra Health Studier: Mia Schou Johansen (vejleder), Bjørn Blidegaard (referent)
Afbud: Cecilie Krogsgaard

1. Godkendelse af dagsorden
Studienævn godkendte dagsorden
2. Studentersager
Studienævn blev orienteret om seneste sager. Ingen yderligere bemærkninger.
3.

Undervisningsevaluering KOF

Louise orienterede om arbejdet med undervisningsevaluering på KOF. KOF var markeret ”rød” i seneste evaluering af 6. semester F2020 (uacceptabelt niveau).
Man håber på bedre evaluering på 6. semester, som kører nu i foråret 2021. Underviserne har lavet småændringer, men er opmærksomme på bedre tilrettelæggelse af kursus, så relevansen af fagområdet står klarere for de studerende. Derudover er det forsøgt at lave mere sammenhæng mellem undervisningsgangene ved at bytte om på
nogle af ugerne.
Studerende har givet udtryk for, at de er glade for at arbejde med cases, og det er blevet inkluderet i den nuværende undervisning.
Louise understreger, at der ikke dykkes ned i alle kurser, men fokus er på dem, der er
dårligst evalueret.
Irene oplyste, at alle kursusansvarlige fremover bliver bedt om at tage stilling til deres
farvekode (rød/gul/grøn) på det kursus, hvor de har undervist.

4.

Status på revisionsprojekt

Louise orienterede om status på projektet.
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Studienævnet giver udtryk for, at det kan være svært at komme med input til, hvordan
en anden underviser skal strikke sit kursus sammen, og derfor svært at kommentere
på den bedste form for udprøvning.
Det påpeges, at man skal huske at bruge forskellige eksamensformer, så man tester
forskellige kompetencer hos de studerende. Derudover noteres det, at ekstern censur
er dyrt, og det overvejes, om det er for meget at have på begge kurser.
Vedr. Odontologisk Kemi og Genetik
Der ønskes klarere formulering af de enkelte deles vægtning.
Vedr. Biokemi, Kost og Ernæring
Studienævnet ønsker en tydeligere klarhed over, hvor meget de enkelte dele vægter.
Generelt: Feedback godkendt, men skarpere fokus på vægtningen af de enkelte dele.

5.

Orientering og drøftelse af delprojektgruppe ift. revisionsprojekt

Louise orienterede om tilblivelsen af delprojektgruppen.
Studienævnet ønsker at fortsætte med konstellationen i delprojektgruppen.
Der overvejes, om studenterstudievejledere kan bidrage med deres viden, når er brug
for det.
Studenterrepræsentanter i SN inddrages som minimum i processen, når der kommer
større ting på dagsorden, fx revision af nye studieordning.

6. Datoer for kommende møder i foråret 2021
24/3, 29/4, 25/5 og 29/6 blev vedtaget som de kommende datoer. Alle dage fra
17.15 – 19.15
7. Drøftelse af forretningsordenen
Skal det skrives ind i forretningsordenen, at et af studienævnsmedlemmerne skal være
D-VIP? Studienævnet vedtager at skrive det ind i forretningsorden.

8. Orientering fra studieleder og øvrige medlemmer af studienævnet
Irene orienterer om, at
- Der snart bliver igangsat et arbejde med at kigge på en eventuel plan b for eksamen, hvis der skulle blive brug for det i tilfælde af fortsat nedlukning.
- Der er ansat en trivselskoordinator på Health, som de studerende kan gå til.
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-

Det drøftes i omlægningsudvalget, om man kan forlænge undervisningen en
uge ind i juni, samt tage august i brug til eksamen.

9. Orientering fra studerende
Ingen bemærkninger
10. Evt.
Studienævnet beslutter, at gruppelærere orienteres om,
1) at der skal laves en status på 6., 8. og 10. semester, som skal vise, om der er
studerende, der har svært ved at nå deres minimumskrav og dermed opnå
kursusattest, inden for tidsrammen i dette semester.
2) At fantomarbejde skal laves, når der er afbud fra patienter
Helle Tolboe orienterer gruppelærere.

