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1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Orientering og drøftelse vedr. vakant stilling på Folkesundhed og 

heraf afledte konsekvenser 
Studienævnsformanden orienterede om status for den vakante stilling i Folke-
sundhed samt de forsøg, der er gjort for at sikre bemandingen af den undervis-
ning, der er fastsat i studieordningen. Behovet har været kendt siden september, 
og der er behov for en varig afklaring. 
Studienævnet indstiller, at der tages kontakt til institutledelsen og evt. også deka-
nen med forventning om, at der er allokeres de nødvendige resurser for at kunne 
opfylde målene i studieordningen. Studienævnet understreger, at de ser det som 
en agtpåliggende ledelsesopgave, som også indbefatter afklaring vedr. vakant stil-
ling i KOF, der er aktuel lige efter sommerferien. 
NB bilag 2.1.og 2.2 til referatet udgør studieleder og studienævnsformands skri-
velse til institutledelsen inkl. baggrundsmateriale om det konkrete behov for un-
dervisnings ressourcer.   
 

3. Orientering og drøftelse vedr. undervisning og eksamen ifb. med Co-
rona-virus 
Studieleder og uddannelsesleder gav en status på proces for omlægning af under-
visning og eksamen pga. konsekvenser i forbindelse med corona-virus resten af 
semesteret. 
 
Der er truffet en ministeriel beslutning om, at der kun er åbnet for den allermest 
nødvendige kliniske undervisning for de afsluttende semestre af Odontologi og 
Klinisk Tandteknikker. Årsagen til at den ikke er åbnet for det afsluttende seme-
ster på TP, er at der på KU er besluttet at godskrive den manglende kliniske un-
dervisning. Men på Ku har de haft mere klinik i foråret samtidig med BA-skriv-
ning. Da der r samme studieordning begge steder, kan AU ikke forsvare at have 
brug for særregler, da det burde være det samme der var gældende på AU. 
 
Modul 12 vil altså derfor ikke kunne komme mere på klinik som situationen ser 
ud nu. Studienævnet drøftede muligheder for at klæde de studerende på til at 
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komme ud på arbejdsmarkedet på trods, bl.a. gennem det valgfrie element og ved 
at tillade dem at hente deres kassetter til ”hjemme øvelser”. Det drejer sig om 4 
hele dage på klinik, der dispenseres fra. Da det sidste klinik lå i januar 2020 føles 
dette for de studerende som lang tid siden og derfor utrygt. 
 
Studienævnet drøftede muligheden for at udfordre rammebetingelsen om, at det 
ikke er tilladt at flytte ECTS og læringsmål fra et modul til et andet, for derved at 
kunne skabe plads i efteråret til praktik ved at tage teoretisk undervisning fra ef-
teråret og flytte til foråret. 
 
For modul 12, som for modul 4 og 8, skal der for nuværende fokuseres på, hvor-
dan – og om - de studerende kan udprøves i de angivne læringsmål på trods af 
manglende kliniske undervisning. 
 
Kursusansvarlige er blevet bedt om at melde tilbage senest d. 20. april til studiele-
der med ønsker og forslag til dette samt konsekvenser for den manglende kliniske 
undervisning. Forslagene vil de udforme med afsæt i de retningslinjer som udval-
get for omlægning på fakultetet har besluttet d. 15. april. Disse forslag vil blive 
drøftet af studienævnet og fremsendes til prodekan og udvalget for omlægning d. 
24. april. Den 1. maj vil de studerende på denne baggrund få svar på hvilken eksa-
mensform de skal forberede sig på. 
 
NB Der afholdes et ekstraordinært møde d. 22. april med henblik på aflevering 
af forslag til prodekan og udvalget for omlægning (OMLÆG) d. 24. april. 
 
 

4. Beslutning: Ændring af eksamen for modul 11. 
 
Studienævnet godkendte indstillingen om, at det mundtlige forsvar af bachelor 
projektet på modul 11 afholdes online via Zoom pga. corona-nedlukning. Godken-
delsen sker på trods af, at den konkrete udformning af afprøvningen ikke er op-
lyst endnu. 

 
5. Nyt fra studerende 

- 
6. Behandling af ansøgning fra kursusansvarlige vedr. ændringer på mo-

dul 10  
 
Studienævnet godkendte ændringen af varigheden af praktik fra fire til tre uger 
samt at placeringen af praktikken rykkes frem, da det blev forsikret at ECTS vægt-
ningen af praktik ikke ville blive forringet af ændringen. Planlægningen af de øv-
rige elementer er skematekniske og disse forholdt studienævnet sig ikke til. 
 

7. Undervisningsevaluering ifm. Corona 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Referat  
 
Vibeke Lundbye westphall  
 
Dato: 16. april 2020 

 

Side 3/3 

Studienævnet tog orienteringen til efterretning og afventer AU’s/CESU’s udspil 
vedr. evaluering af undervisning under Corona-nedlukning, samtidig med at stu-
dieleder kontakter underviserne, med påmindelse om at notere sig den løbende 
feedback, de får fra studerende, til senere skriftlig evaluering. 
 

8. Evaluering af mødet og indkomne punkter til næste måde 
Studienævnet aftalte at afholde et ekstraordinært møde vedr. omlægning af eksa-
mensformer og afledte konsekvenser af manglende klinisk undervisning d. 22 
april kl. 13.30.15.00 med henblik på aflevering af forslag og ønsker til fakultets 
udvalg for omlægning af eksamen og undervisning d. 24. april 2020. 

 
NB mødet varerede til kl 16.30, og Dorte Lindelof, Jensa Ottosdottir og Anne-Marie 
Christensen forlod mødet kl. 16.10. 
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