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Mødedato: 13. november kl. 15.00-17.00 
Mødested: Det pædagogiske værksted 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Medlemmer: Gunver Madsen, Lotte Andersen, Uwe Henriksen, Jensa Ottosdottir, 
Ulla Bæk Lindtoft, Michael Hecht-Hansen. 
Observatører: Wadeer Dowezai (TP-studerende), Dorte Lindelof (Suppleant, TP), 
Anne-Marie Christensen (studievejledningen), Lene Meilstrup Martinussen (studiele-
der);  
Sekretariat: Lene Marie Erhorn og Merethe Haugaard (ref.)  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (kl. 15.00-15.05) 

2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 25. 10.2018 (kl. 15.05-15.10) 

3. Studentersager (lukket punkt) (kl. 15.10-15.20) 

4. Proces for visionsarbejdet på IOOS’ uddannelser (15.20-15.30) 

5. Ekstern censur – Forsimpling af censornormer og reduktion af 
ekstern censur (15.30-15.50) 

6. Godkendelse af eksamensplan for Klinisk tandteknik S19 (15.50-
16.00) (udgik pga. manglende tid) 

7. Årets Underviser (16.00-16.10) 

8. Aftagerpanel (16.10-16.15) (udgik pga. manglende tid) 

9. Nyt fra uddannelsesledergruppen (16.15-16.25) (punktet blev 
slået sammen med punkt 4) 

10. Orientering fra studerende (16.25-16.35) 

11. Orientering fra studieleder (kl. 16.35-16.45) 

12. Evaluering af mødet (kl. 16.45-17.00) (punktet udgik pga. 
manglende tid) 

 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (kl. 15.00-15.05) 

Punkt 4 og punkt 9 lægges sammen, derudover blev dagsorden godkendt. 
 
2. Opfølgning på studienævnsmøde d. 25. 10.2018 (kl. 15.05-15.10) 

Under punkt 3 rettes modulangivelsen til modul 8 (og ikke modul 4). 
Under eventuelt. Vedr. manglende eksamensoplysninger til de studerende på KT-
uddannelsens 3. semester Der er nu lagt eksamensmateriale ud til de studerende. 
Med de ovenstående bemærkninger blev referatet godkendt. 
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3. Studentersager (lukket punkt) (kl. 15.10-15.20) 
Studienævnet blev orienteret om de behandlede sager siden sidste møde, der var 
ingen aktuelle sager til behandling.   
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

4. Proces for visionsarbejdet på IOOS’ uddannelser (15.20-15.30) 
Studienævnsformanden orienterede om projektorganisationen for den kom-
mende revision af uddannelserne på IOOS, som er blevet drøftet på det seneste 
møde i uddannelsesledergruppen. 

 
Derudover blev studienævnet orienteret om udkast til de overordnede tidsplaner 
for henholdsvis, Klinisk tandteknik og Tandpleje. 
For klinisk tandteknik arbejdes der med revisionen med henblik på at fremsende 
ansøgning om en professionsbachelor i klinisk tandteknik, mens der i revisionen 
af tandplejeruddannelsen arbejdes hen mod ansøgning om udvidelse af den nor-
merede studietid til 3½ år.  
Studienævnet vil modtage de endelige tidsplaner og beskrivelse af projektorgani-
sation, så snart disse er endelig kvalificeret af uddannelsesledergruppen. 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Ekstern censur – Forsimpling af censornormer og reduktion af eks-

tern censur (15.30-15.50)  
Fakultetsledelsen på Health har igangsat en proces med henblik på: 
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 1) at forsimple censornormerne på fakultetets uddannelser  
2) at afsøge mulighederne for at reducere brugen af ekstern censur. Uddybes i bi-
lag.  
Ift. det fremsendte forslag til reviderede censornormer undrede studienævnet sig 
over beregningen af norm for eksamen i Klinisk oral fysiologi på klinisk tandtek-
nik-uddannelsen og fandt det fejlbehæftet. Derudover havde nævnet ingen be-
mærkninger. 
Studienævnet drøftede derefter fordelingen af intern/eksterne censur på hen-
holdsvis tandpleje-uddannelsen og klinisk tandteknik-uddannelsen med henblik 
på omfordeling. 
På Klinisk tandteknik-uddannelsen fandt studienævnet, at der et muligt at justere 
brugen af ekstern censur, således at omfanget af ekstern censur reduceres ned til 
bekendtgørelsens krav om 1/3 af uddannelsens ECTS. Studieleder vil udarbejde et 
oplæg til dette, i forbindelse med studienævnets godkendelse af ny studieordning 
for klinisk tandteknik i november/december 2018.  
Lige sådan var der enighed om, at studienævnet vil arbejde hen i mod en nedju-
stering af ekstern censur på tandpleje-uddannelsen. Fordelingen af censur er fast-
lagt i den fælles studieordning (AU/KU) for uddannelsen og en ændring heraf 
skal derfor koordineres med KU. Studienævnet fandt, at det vil være hensigts-
mæssigt at afvente arbejdet med ny ordning i 2019 og i den forbindelse tage stil-
ling til en ny fordeling.  

 
6. Godkendelse af eksamensplan for Klinisk tandteknik S19 (15.50-

16.00) (udgik pga. manglende tid) 
 

7. Årets Underviser (16.00-16.10) 
Studienævnets studentermedlemmer orienterede om, at der nu har været afholdt 
valg til ’Årets underviser 2018’ på begge uddannelser og der kan peges på kandi-
dat. 
Studieleder kontakter dekansekretariatet med henblik på at få prisen overdragett 
til valgte undervisere. 
 

8. Aftagerpanel (16.10-16.15) (udgik pga. manglende tid) 
Der vil ske skriftlig orientering af studienævnet. 
 

9. Nyt fra uddannelsesledergruppen (16.15-16.25) (punktet blev slået 
sammen med punkt 4) 

 
10. Orientering fra studerende (16.25-16.35) 

• Der har været afholdt fredsvalg til studienævnet på tandplejeruddannel-
sen og der er repræsentation til alle tre TP-pladser i nævnet. 
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• Flere studerende har henvendt sig med ønsker til forbedring af undervis-
ningen på modul 9. De studerende bliver opfordret til at kontakte studie-
nævnsformanden. 

• Der er ønske om at der indkøbes en telefon, som de studerende kan be-
nytte til kommunikation med patient. 

• Flere studerende udtrykker, at de føler sig presset ift. at skulle opfylde en 
større mængde indstillingsbetingelser forud for eksamen. Studienævnet 
drøftede i den forbindelse hvordan de studerende kunne orienteres bedre 
om de forskellige forudsætningskrav forud for eksamen, formål og ind-
hold uden endelig konklusion. 

• De studerende på Kliniks tandteknik, ønsker at få mere skabsplads. I 
denne forbindelse orienterede studienævnsformanden om den netop 
nedsatte lokale-gruppe. Studienævnsformanden opfordrede til, at man 
kommer med ønsker og input til gruppen, som hun selv er medlem af. 
Første møde i gruppen er den 22. november. 

 
Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

11. Orientering fra studieleder (kl. 16.35-16.45) 
• Fakultetet, herunder Institut for odontologi og oral sundhed (IOOS) har 

haft besøg af fakultetets advisoryboard, som bl.a. opfordrede til at IOOS 
fandt sine styrkesider og fokuserede på det, så man opnåede verdens-
klasse på de områder. 

• Der har været nedsat en fakultær arbejdsgruppe til at kigge på lokaler. 
Gruppen har på baggrund af sin analyse konkluderet, at fakultetet råder 
over et tilstrækkeligt antal kvadratmeter, såfremt der i højere grad under-
vises i ydertimerne. 

• Undervisningsevalueringen: Studienævnet skal behandle evalueringens 
resultater og de skal tilgå alle de relevante undervisere. Der mangler dog 
en organisatorisk understøttelse af formidlingen til underviserne, da ud-
dannelserne under studienævnet for oral sundhed ikke har en kursusle-
der-funktion. 

• Der er ny ansøgningsrunde til EDU IT midler, undervisningsambassadør 
sender information ud til alle undervisere. 

• Aftager/censor mødet i december udskydes, da det nye panel endnu ikke 
er formelt nedsat og det vurderes derfor, at der ikke kan inviteres i tide til 
afholdelse af møde i december. 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning. 
 

12. Evaluering af mødet (kl. 16.45-17.00) (punktet udgik pga. manglende 
tid) 
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