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Dagsorden til Studienævnsmøde torsdag den 31. maj 2017 kl. 15.00-16.30 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Forberedelse af statusmøde for tandplejeruddannelsen og den kliniske 

tandteknikeruddannelse. 
3. Forslag om at ændre prøveformen på modul 2 (beslutningspunkt) 
4. Evt. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2.  Forberedelse af statusmøde for tandplejeruddannelsen og den kliniske 
tandteknikeruddannelse. 

 
Formål 

Formålet med dagsordenspunktet er at klæde studieleder og næstformand godt på til 
statusmødet i juni.  

         
Baggrund 

Den 15. juni afholdes statusmøde for uddannelserne tandplejer, klinisk tandteknik, 
klinikassistent, odontologisk praksis og oral helse, hvor studieleder, næstformanden for 
studienævnet, øvrige studenterrepræsentanter og institutleder mødes med prodekanen for 
uddannelse for at drøfte status for uddannelserne. Dette gøres med henblik på identifikation af 
opmærksomhedspunkter og udarbejdelse af handleplaner for det fremadrettede arbejde med 
kvalitetssikring og -udvikling af uddannelserne.  

 
2a) Input til Studieleders uddannelsesberetning.  

Forud for statusmødet skal studieleder udarbejde en uddannelsesberetning. Med udgangspunkt 
i Studieleders udkast til beretning (bilag fremsendes 29. maj) drøfter Studienævnet 
nedenstående temaer, der indgår i beretningen. I drøftelsen på mødet inddrages 
datarapporterne, der viser hvor uddannelserne ligger på de relevante indikatorer. På baggrund 
af denne drøftelse i nævnet får Studieleder yderligere input til sin beretning.  
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- Siden sidst,  
- Gennemgang af uddannelsen i relation til de fem delpolitikker i AUs kvalitetspolitik,  
- Evt. uddannelsesnært tema,  
- Refleksion over det fælles tema – Visions- og strategiarbejdet – herunder karriereklar,  
- Helhedsperspektiv. 

 
 
2b) Studerendes og underviseres skriftlige kommentarer til beretningen 

Som noget nyt skal hhv. undervisere og studerende i studienævnet skriftligt kommentere 
beretningen inden den fremsendes til deltagerne for statusmødet. 
Studerende og undervisere drøfter og opsummerer deres foreløbige kommentarer til 
rapporten. Det aftales på mødet, hvornår Lene modtager de endelige kommentarer fra hhv. 
studerende og undervisere til indarbejdelse i rapporten.   

 
Efter statusmødet 

På baggrund af statusmødet udarbejdes en statusrapport for uddannelserne, som forelægges 
studienævnet på det første studienævnsmøde efter sommerferien.  

 
bilag:  

• Skabelon studielederes beretning / Udkast til studieleders beretning 
• Dagsorden for statusmøde  
• AU’s kvalitetspolitik http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/   
• HE-retningslinje for statusmøder 
• Statusrapport 2016 
• Oversigt over uddannelsens opbygning, kassogram 
• Datapakker  
• Ansøgertal KA 2017 
• Ansøgertal BA kvote 2 
• AU Studiemiljøundersøgelse 2017 HE-rapport  
• Studiemiljøundersøgelsen ekstra analyser  
• AU Beskæftigelsesundersøgelse 2017 
 
3. Forslag om at ændre prøveformen på modul 2 (beslutningspunkt) 

Det foreslås, at prøveformen på modul 2 ændres, således at indstillingsbetingelsen 
(mikrobiologi) ikke længere er en indstillingsbetingelse, der skal bestås for at kunne deltage i 
eksamen, men er en del af eksamen og skal bestås separat.  
Ønsker studienævnet at foretage denne ændring, skal det også besluttes, hvornår denne 
ændring skal træde i kraft.  

 
5. Evt. 
 

Forespørgsel om bogpakker:  
Der er ikke stemning blandt de studerende i SN for en digitalisering af den nuværende 
bogpakke. 

http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/1067/
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