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Mødedato: 30. oktober 2017 
Mødested: Konferencerum 1614-399 
Mødeemne: Møde i Studienævn på Tandplejeruddannelsen og den Klini-
ske Tandteknikeruddannelse  
 
Deltagere: Helga Largren, Jensa Ottosdottir, Uwe Henriksen, Anne-Marie Christen-
sen, Lene Meilstrup Martinussen, Sara Johanne Lin, Marie Louise Pade, Anne Krøl-
drup 
Observatør: suppleant for KT Michael Hecht-Hansen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 
2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 19.9.2017  
Referatet blev godkendt 
 
3. Studentersager (lukket punkt) 
Ingen sager        

 
4. Aftagerpanelmøde og censormøde 
Studienævnet havde følgende forslag til punkter for mødets dagsorden: 
- Drøftelse af eksamensformer 
- Kvaliteten af eksamensspørgsmål i forhold til spørgsmålenes udfoldelse af læ-

ringsmålene 
- Er censorerne klædt på til at varetage rollen 
Studienævnet blev opfordret til at melde øvrige punkter ind til studieleder senest den 
14. november. 
Deltagerkredsen blev drøftet og det blev besluttet, at det er studienævnet, uddannel-
sesleder og institutleder, der deltager på mødet. 
 
5. Opfølgning på visionsworkshop på Sandbjerg 
Studienævnet drøftede den afholdte visionsworkshop med henblik på opsummering af 
opmærksomhedspunkter i forhold til det videre arbejde. 
Studienævnet fandt at det var et godt og positivt møde, dog var tiden knap. Det var et 
produktivt møde og det skabte et godt sammenspil, at så mange repræsentanter for 
området var til stede.  
Prodekan Charlotte Ringsted arbejder nu, i samarbejde med Inge Hougaard Ipsen, på 
at sammenfatte et vision- og strategis grundlagspapir på baggrund af den megen input 
fra seminaret. Papiret bliver drøftet i følgegruppen, hvorefter papiret sendes i høring 
og det endelige papir bliver derefter overdraget til studienævnene 

 
 

6. Godkendelse af eksamensplaner for V17/18 og S18 
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Studienævnet godkender eksamensplanerne for V17/18 og S18 med følgende overord-
nede kommentarer. 
Det blev besluttet, at ugedags angivelse fjernes fra eksamensplanerne. 
Der skal generelt korrekturrettes ift. årstal (flere steder står der 2017, hvor det reelt er 
2018) 
Ønske om konsekvensrettelse i eksamensplanerne, så angivelser opføres ensartet. 
Alle opgivelser af resultatdato skal tjekkes og kvalitetssikres. 
Der mangler specifikke eksamenslokaler på enkelte prøver. 
 
Derudover havde studienævnet følgende specifikke rettelser: 
 
KT V17/18 
Mikrobiologi og plakinducerede sygdomme: resultatdato ændres til 19. januar 2018 
Præpotetisk klink: resultatdato ændres til 5. januar 2018 
Præpotetisk klinik reeksamen:  resultatdato ændres til 26. januar 20218 
 
KT S18 
Protetisk klinik 1: resultatdato ændres til den 19. januar 
Protetik og protetisk klinik 3 skal bytte plads ift. eksamensdato  
Protetik: resultatdato ændres til 21. juni 
 
TP V17/18 
Modul 5: godkendes Der skal fremadrettet planlægges sådan, at der er 4 dage mellem 
OSCE og KOF 
 
TP S18 
Grundlæggende klinisk virksomhed: resultatdato ændres til den 7. maj 
Selvstændig professionsudøvelse: resultatdato ændres til den 26. juni  
 

 
7. Referat for studienævnsmøder 

Følgende procedure blev besluttet. Efter mødet sendes udkast til referat rundt til 
studienævnets medlemmer. Medlemmerne læser referatet, og hvis de har kom-
mentarer hertil, har de en frist på en uge til at melde dem tilbage. Evt. kommenta-
rer drøftes på kommende møde. Kommer der ingen kommentarer, er referatet 
godkendt og lægges på studienævnets side.  

 
8. Forslag til Health Uddannelsesdag 2017 

På studienævnets opfordring har Lotte Andersen sagt ja til at holde oplæg om In-
terTværs på Uddannelsesdagen. 
Studienævnet foreslog en roll up omkring temadagen. Det er dog ikke muligt at 
udarbejde indenfor tidsrammen. Der bliver ikke indstillet yderligere fra studie-
nævnet til dette års uddannelsesdag. 
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9. Orientering fra studieleder 
 
Trivselsdag på IOOS: Studerende og undervisere på IOOS arrangerer og afholder en 
trivselsdag for alle instituttets studerende. Hensigten er at få italesat hvad det høje ni-
veau af stress på uddannelserne skyldes, samt hvordan det skal håndteres fremadret-
tet. Navnene til arbejdsgruppen er nu meldt ind for KT og TP. Når SN for odontologi 
har meldt navne ind, vil gruppen samles med henblik på den videre planlægning. 
 
Studerendes brug af printer: det er under overvejelse at ændre i de studerendes prin-
terbetaling og henvise til studenterforeningens printer.  
 
Opdatering af kompendier til studiestart 2018: Klaus Balle Jørgensen har igangsat 
gennemgang af alle kompendier. 
 
Møder: Studieleder har deltaget i AUs Studielederforum vedr. fastholdelse og frem-
drift og workshop i curriculum design. 
 
Film: Der er ansøgt om midler til finansiering af film (vedr. rekruttering og fasthol-
delse). Studieleder opfordrede til at overveje, hvem der skal deltage i filmen. 
 
Underviserpris: Studienævnet er tildelt 5.000 med henblik på at uddele underviserpris 
fra 2018 og frem. Studienævnet skal tage stilling til valgprocedure. 
 
Undervisningsevaluering: Studieleder kommer rundt til sidste undervisningsgang på 
samtlige forløb med henblik på at iværksætte undervisningsevaluering. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
10. Evt.  
Årets gang som studerende: Studieleder overvejer at udarbejder et årshjuls overblik 
for de studerende. 
 
Valg 2017: Der har været stor interesse fra medarbejdersiden til at opstille til studie-
nævnet. Det tegner til kampvalg. 
  
Temadage: Tandplejerforeningen vil gerne høre om planlagte emner for temadagene 
for at promovere det på deres medier. 
 
Introdage: Lige nu er intro.forløbet lig med intro.dagene inden studiestart + rusdage 
og de første dage på studiet. Der er forskellige holdninger til det rette forløb og længde. 
Studieleder opfordrede til, at de tidligere tutorer mødes med Lise Hove og orienterer 
sig i EVAs rapport om studiestart. 
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WEB-untis: Der er fejl i skemaerne, der er f.eks. ikke indlagt pauser og der er ikke 
overensstemmelse mellem lektioner og skema. Studieleder opfordrer uddannelsesle-
der til at kigge skemaerne sammen og retter det sammen med HE Studier. 
 
Justering af studiedagenes placering: Studerende på modul 5 efterspørger flere studie-
dage op mod eksamen frem for i starten af forløbet. Studienævnet pegede på, at uge 42 
også er studiedage og da forløbet et normeret til 10 uger, så er der begrænset mulighed 
for at ændre yderligere i forløbet. Studieleder vil kigge på, om der kan ske justering. 
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