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Mødedato: 21. november 2017 
Mødested: Konferencerum 1614-399 
Mødeemne: Møde i Studienævn på Tandplejeruddannelsen og den Klini-
ske Tandteknikeruddannelse  
 
Deltagere: Jensa Ottosdottir (JO), Uwe Henriksen, Anne-Marie Christensen (AMC), 
Lene Meilstrup Martinussen (LMM), Sara Johanne Lin,  
Observatør: suppleant for KT Michael Hecht-Hansen, Drude Jørgensen, Klaus Balle 
Jørgensen 
Afbud: Helga Largren, Marie Louise Pade, Anne Krøldrup 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 30.10.2017 

Der er ikke indkommet kommentarer på referatet fra mødet d. 30.10.2017. Refe-
ratet er dermed godkendt.  

 
 
3. Studentersager (lukket punkt) 

Studienævnet modtog en orientering om behandlede sager siden sidste møde. 
 

Studienævnet blev desuden orienteret om, at interne aftaler om fravær fra ekster-
nat bliver håndteret på instituttet, der skal ikke ansøges om dispensation via 
mit.au.dk. 
Studienævnet blev desuden orienteret om, at nævnet fortsat kan give dispensa-
tion til forlænget tid til eksamen pba. dokumenteret dysleksi for hele uddannel-
sen. Dog skal den studerende henvende sig til studieadministrationen forud for 
den enkelte prøve. Der vil være en udførlig vejledning til proceduren i den stude-
rendes afgørelsesbrev. Studienævnet ønskede, at der også kom en vejledning på 
studieportalen. AMC udarbejder materiale. 

    
 

4. Aftagerpanelmøde og censormøde, 4. december 2017 
Under punktet fremlagde studieleder udkast til dagsorden, som studienævnet 
kommenterede. 
LMM takkede for input og udarbejder nu endelig dagsorden på bagrund heraf. 
 

5. Studiemiljøundersøgelsen 2017 – behandling af de kvalitative kom-
mentarer 
Studienævnet drøftede relevante initiativer pba. medlemmernes læsning af de 
kvalitative kommentarer forud for mødet. Studienævnet drøftede bl.a. studieplad-
ser og de studerendes manglende brug af pladserne på 4. etage. 
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I materialet bliver der efterspurgt hjælp til eksamensangst. Studievejledningen vil 
udarbejde materiale til studieportal. 
 

6. Opfølgning på trivselsdagen 
LMM har nu fået oplyst, hvem der deltager fra studienævnet for odontologi.  
JO blev udpeget til at fungere som koordinator for gruppen, der er ansvarlig for 
program for trivselsdagen på IOOS. 
LMM videreformidler en oversigt over alle gruppens medlemmer til JO. 
 
 

7. Drøftelse af behov for anonymitet ved prøver 
Studienævnet drøftede, hvorvidt det har relevans at indføre anonymitet ved prø-
ver. Studienævnet fandt ikke, at der for nuværende var grundlag for at indføre 
anonymitet. 
 
 

8. Orientering fra studieleder 
Det bliver undersøgt under hvilke omstændigheder, man kan forlade eksamenslo-
kalet og vende tilbage.  
Derudover blev der orienteret om modul 9 prøven, som i studieordningen er for-
muleret som individuel. Der er ønske om, at prøven fremadrettes formuleres som 
en gruppeprøve fremadrettet. Dette skal justeres i studieordningen, studienævnet 
vil få fremlagt formulering af modul 9-prøven til godkendelse,  
LMM orienterede desuden om valget. Der har været store udfordringer forbundet 
med valgproceduren og det overvejes nu, hvorvidt der er grundlag for omvalg 
Endelig orienterede LMM om at tandplejeruddannelsen har fået tildelt strategi-
ske midler til at udarbejde en rekrutteringsfilm. Midlerne skal være brugt i 2017. 
 
Studienævnet tog studieleder orientering til efterretning. 
 

9. Evt.  
Undervisningsmateriale: Ikke al undervisningsmateriale på KT har været tilgæn-
gelig forud for undervisningens start. LMM følger op med underviserne med hen-
blik på, at der blive ændret i pensum, så det udgåede materiale ikke længere ind-
går. 
Efter- og videreuddannelse for tandplejere: Pba. af forespørgsel fra de studerende 
bliver der afholdt et informationsmøde om mulighederne onsdag den 6. juni 2018 
kl. 13.30 ved LMM. Studienævnet opfordrede til at Helle Hornehaver deltager i 
planlægningen. 
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