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Mødedato: 29. januar 2021, kl. 14-15
Mødested: fremgår af indkaldelse i outlook
Mødeemne: studienævnsmøde studienævnet for odontologi
Deltagere: Irene Dige, Louise Hauge Matzen, Charlotte Bender, Golnoush Bahrami
Møller, David Christian Evar Kraft, Barbara Eyolfsdóttir Ellendersen, Karina Herholdt
Petersen,
HE Studier: Mia Schou Johansen, Bjørn Blidegaard, Eline Skjøttgaard Lorentzen
Afbud: Katrine Mølgard Johannsen, Ellen Holck Kristensen, Cecilie Krogsgaard,

1.

Godkendelse af dagsordenen
Studienævnet godkendte dagsordenen.

2.

Studentersager (orienteringspunkt)
Studienævnet tog orienteringen til efterretning.

3.

Kursuskatalog (beslutningspunkt)
Uddannelsens kursusansvarlige har nyligt gennemgået kursusbeskrivelserne
forud for upload til kursuskataloget for efterår 2021 og forår 2022. Det har medfødt ændringsforslag som studienævnet vurderede. Det blev besluttet at godkende
de indstillede ændringer i kurserne:
- Odontologi materialelærer
- Klinisk oral fysiologi
- Oral Radiologi
Dertil godkendte studienævnet et nyt valgfag til udbud E2021, nemlig ”Bliv endnu
bedre til dit arbejde på klinikken!” – valgfaget er lavet med afsæt i Kommunikation, samarbejde, læring og trivsel og vil erstatte dette kursus.

4.

Godkendelse af eksamensplan S2021 (beslutningspunkt)
Studienævnet drøftede eksamensplanen for S2021 og godkendte datoerne. Dog
blev datoen for Anatomitillægsmodul i Protetik jf. beslutning om omlagte eksamener nedenfor rykket i forhold til det i bilaget foreslåede.
Omlægningsudvalget på Health har besluttet, at:
- Eksamener i marts og april omlægges (eller evt. udskydes, hvis studienævnet
finder, at det er den bedste løsning)
- Det omlagte format fastholdes, også selvom der skulle komme en gradvis genåbning – dette for at skabe klarhed for undervisere og studerende
- Eksamener med adgang praktisk/klinisk element kan afholdes med fysisk
fremmøde efter samme undtagelsesprincipper som ved den netop overstående
eksamenstermin.
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Det betyder, at hhv. tre eksamener på bacheloruddannelsen og 1 eksamen på kandidatuddannelsen i odontologi skal omlægges.
Efter indstilling fra eksaminatorerne traf studienævnet beslutning om, at de fire eksamener omlægges således:

Uddannelse Kursus

Dato

Omlagt eksamen Forår 2021

Odontologi
4. semester
BA

Anatomitillægsmo- 16. april
dul i Protetik

Odontologi
6. semester
BA

Tandsygdomslære – 5. marts
endodonti

Odontologi
6. semester
BA

Bachelorprojekt

Bunden skriftlig hjemmeopgave
Varighed: 1 time
Hjælpemidler: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået
31. marts Hjemmeopgave + online mundtlig
Mundtlig Bedømmelse: gradueret
prøve 9.,
16. og 23.
april

Odontologi
8. semester
(2. semester
KA)

Toksikologi

5. marts

5.

Eksamen udskydes og afholdes med fysisk fremmøde i
slutningen af juni.

Bunden skriftlig hjemmeopgave
Varighed: 2 timer
Hjælpemidler: alle
Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Orientering fra Studieleder og øvrige medlemmer af studienævnet
Studieleder Irene Dige orienterede om arbejdet med studieordningsrevisionen.
Der er pt. mange arbejdsgrupper i gang med kursusudviklingen og delprojektgruppen håber på, at vi holder planen, så studieordningen for bacheloruddannelsen kan samles i april.
Den 28. januar blev der afholdt møde med aftagerpanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i odontologi. Delprojektgruppen samt det ”gamle” studienævn
deltog. Mødetemaet var studieordningsrevisionsarbejdet. Delprojektgruppen arbejder videre med input fra aftagerpanelet og studienævnet vil modtage referat
fra mødet.
Irene orienterede ligeledes om, at hun sidder i fakultetets omlægningsudvalg. Har
studienævnets medlemmer eller OF spørgsmål til arbejdet eller noget, der vil give
mening at drøfte i udvalget, så meld det gerne til Irene. Alternativt har de studerende også mulighed for at henvende sig til studenterrepræsentanten i udvalget.
Det er Mads Skovsgaard Larsen, medicinstuderende og medlem af akademisk råd
på Health.
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6.

Evt.

