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Til medlemmerne af IOOS’s Studienævn for tandplejere og kliniske tandteknikere  
 
Dagsorden til Studienævnsmøde mandag den 27. marts 2017 kl. 15.00-16.30 
 

Formand studieleder Lene Martinussen 
Helga Largren Jensa Ottosdottir Uwe Henriksen 
Anne-Marie Christensen Uddannelsesrådgiver: Inge Hougaard Ipsen 
TP 1. år: Anne Krøldrup KT 1. år: Sara Johanne Lin 
Næstformand TP 2. år: Marie Louise Pade KT 2. år: Palle Beck Mouritsen 
TP 3. år: Maria Brændstrup  
Afbud: Anne K., Maria, Inge - Lisette Prins deltager for Inge i stedet 

 
1. Godkendelse af referater fra den 19. og 30. januar 2017  

 Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden   

 Godkendt – rækkefølge ændret så dispensationsansøgninger blev behandlet først. 
 

3. Retningslinjer for rekruttering af patienter på de sociale medier 

 Punktet blev udsat. 
 

4. Fremdriftsregler på Tandplejeruddannelsen  

 Alle professionsuddannelser skal ind under fremdrift II. Vores prodekan ønsker at reglerne skal ligne de 
andre regler for de andre uddannelser på AU.  
Maksimal studietid – rammer man den bliver man udmeldt (der kan søges dispensation) 
To gange årligt sendes lister til studieledere om studerende som er pressede ifm. studietiden 
Førsteårsprøve – deltage og bestå modul 1 og 2 efter et år. For KT er det første semester. 
Der kommer en ny Eksamensbekendtgørelse efter sommerferien 
Automatisk tilmelding til eksamen 
 

5. Orientering fra studielederen: 
• Orientering om studieordningen og modulbeskrivelser i Eddie.  
• Orientering om Fonde og legater  
• Dobbeltuddannelse  

 

 • Eddie: Orientering af Lisette Prins: E. er en studiegenerator, hvor de nationale læringsmål og 
modulbeskrivelserne bliver tilgængelige (modulbeskrivelser findes fremover ikke længere i den 
nuværende form. E. vil bestå af ”masser af links” for overskuelighedens skyld. 

• Fonde og legater. Marie Louise indsætter dette link Fonde & legater på Facebook 
• Dobbeltuddannelse: Inge og Lene vil orientere de studerende senere 

 
 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/odontologi/studiemiljoe/fonde-legater/
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6. Valg til institutforum   

 De studerende i studienævnet opfordres til at få medstuderende/selv til at stille op til valget til 
institutforum som erstatter skolenævnet. 
 

7. Dimittendundersøgelse 

 Punktet blev udsat. 
 

8. Digital eksamen  

 Fremover er alle eksamener for KT og TP digitale eksamener. 
Søren Dam skal opfordres til at holde orienteringsmøde for studerende både på TP og KT-uddannelsen. 
 

9. Mulige karriereveje for tandplejere  

 Der opfordres til at TP-studerende samt andre medlemmer i studienævnet kommenterer og melder tilbage 
til studielederen. 
 

10. Forslag til ny lærebog i pædodonti 

 Forslaget blev godkendt 
 

11. Behandling af dispensationsansøgninger 

 • To studerende som arbejder sammen søger om: 
Professionsbacheloropgaven skal for modulets vedkommende afleveres d. 6. april 2017.  
Der ansøges om udsættelse af afleveringsdato på en uge. 
Ansøgningerne imødekommet. 
 

• To studerende som arbejder sammen søger om: 
dispensation for ekstra tid for afleveringen af vores kasuspatient eksamens redegørelse (Modul 3). 
Afleveringsfristen er d. 29. marts kl 12.00, hvor vi gerne vil bede om bevilling til den 31. marts 
Ansøgningerne imødekommet. 
 

• To studerende som arbejder sammen søger om: 
en udsættelse af den skriftlige redegørelse modul 3, til fredag d.31 marts kl. 20:00. 
Ansøgningerne imødekommet. 
 
 

12. Evt.  

 • Sara: Flere Cavo- artikulatorer og tænger efterspørges. Låste skuffer på laboratoriet kan åbnes 
selvom de er låst.  
Portner skal tilkaldes for at ordne skufferne. 
 

• Palle: Er det muligt at låne/leje lokaler til dimittendfesten? 
Det er det ikke.  


