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Mødedato: 28. januar kl. 15.00-16.45 
Mødested: Auditorie 5, 1610 
Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed  
Deltagere: 
Medlemmer: Chris Ejlerskov, Lotte Andersen, Uwe Henriksen, Jensa Ottosdottir, 
Ulla Bæk Lindtoft 
Observatører: Dorte Lindelof (Suppleant, TP), Anne-Marie Christensen (studievej-
ledningen), Lene Meilstrup Martinussen (studieleder) 
HE Studier: Eline Skjøttgaard Lorentzen, Vibeke Lundbye Westphall (ref.).  
Fraværende: Ann Cathrine Kolding Andersen (TP-studerende), Camilla Mai Juul 
(KT-studerende) Wadeer Dowezai (TP-studerende), Nastasia Maria Bech (TP-stu-
derende), Bibi Naziyh Dowezai (TP-studerende). 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16 december 2019  
Referatet blev godkendt.  
 
3. Orientering: Studentersager siden sidst 
De afgjorte sager gav ikke anledning til spørgsmål. Orienteringen blev taget til efterret-
ning. 
 
Der blev dog rejst et spørgsmål vedr. 3. eksamensforsøg på modul 5. 5 modul skal be-
stås for at få adgang til modul 7. Det 3. eksamensforsøg på modul ligger i august, hvil-
ket gør at den studerende der skal tage sit 3. prøveforsøg bliver et helt år forsinket. HE 
Studier undersøger om det er muligt planlægningsmæssigt, at få 3. prøveforsøg afvik-
let således at det er muligt at nå at bestå modul 5 inden modul 7 starter. 
 
4. Orientering fra de studerende  
Der er ingen studerende tilstede, og punktet udgik. 
  
5. Beslutning: Ændring til eksisterende studieordning 
5.1 Ændring af bedømmelse på modul 2  
Studienævnet godkendte ændringen  
 
5.2 Ændring af bedømmelse på modul 6  
Studienævnet godkendte ændringen  
 
5.3 Ændring af indstillingsbetingelse i modul 11  
Studienævnet godkendte ændringen 
 
Ændringer indføres i studieordningen og kursuskataloget af HE studier. 
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6. Beslutning: Indstilling af struktur for professionsbacheloruddannel-
sen i tandpleje  

Strukturen blev godkendt til indstilling til styregruppen med mindre justeringer i ma-
terialet, herunder at fjerne eksempler på konkrete metoder i enkelte kurser.  
 
7. Nyt fra uddannelsesleder og koordinationsgruppe 
Uddannelsesleder Ulla B. Lindtoft orienterede fra seneste koordinationsgruppemøde, 
hvor man drøftede ressourcer i forbindelse med primært udvikling og drift af fælles-
elementerne på tværs af uddannelserne.  Institutleder ønsker et kvalificeret overslag 
på ressourceforbrug/behov fra uddannelsesleder. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
8. Orientering fra studieleder 
 
Studieleder havde intet at orientere om. 
 
9. Evaluering af mødet og indkomne punkter til næste møde 
 
Punktet udgik pga. tidsmangel. 
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