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Mødedato: 28. juni 2021, kl. 15.00-16.30 
Mødested: Zoom  
Mødeemne: Studienævnsmøde studienævnet for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Undervisere: Lene Meilstrup Martinussen, Dorte Lindelof, Uwe Henriksen, Heidi Kjærhede Sejthen, 
Chris Ejlerskov 
Studerende: Jeppe Damm Poulsen, Sam Johnsen  
Observatører: Lars Hilton Lauritzen, Helle Hornhaver  
Studieadministrationen: Julie Schmidt Fallesen   
 
Afbud: Mette Aakjær (studievejledningen). 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
 
2. Beslutning: Studentersager til behandling  
Ingen sager til behandling  
 
3. Orientering: Studentersager  
Orientering om sager afgjort mellem studienævnsmøderne (administrativt, af studiele-
der eller af studienævnsformand)  
 
Bilag 1. Sagsoversigt pr. 22. juni 2021  
 
4. Drøftelse: Punkter fra studerende  
 
Studieintensitet/undervisnings- og eksamensplan på modul 7 og modul 8  
Jeppe er blevet kontaktet af flere studerende på modul 7 og modul 8, som ikke føler de 
har tid til at forberede sig til undervisningen, fordi de skal skrive eksamensopgave.  
 
Er der noget i undervisnings-og eksamensplanlægningen der kan blive bedre? 
Skal studerende klædes bedre på til at tilrettelægge/strukturere studietid ifm. større 
eksamensopgaver?  
 
5. Orientering: Aftagerpanelmøde 
Den 27. april blev der afholdt et temamøde vedr. studieordning for professionsbache-
loruddannelsen i klinisk tandteknik i aftagerpanel for oral sundhed. Til studienævnets 
orientering er vedhæftet et referat af mødet.  
 
På baggrund af følgende forhold udskydes aftagerpanelmøde med tema vedr. studie-
ordning for tandplejeruddannelsen.  
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• Delprojektet for tandplejeruddannelsen er fortsat sat på pause.  
• Sammen med KU udarbejdes en ny fælles studieordning, der rummer fælles-

del for det første studieår  
• Sammen med KU udarbejdes ny uddannelsesbekendtgørelse  

 
Bilag 2. Referat af aftagerpanelmøde den 27. april 2021 (temamøde vedr. ny PBA i 
klinisk tandteknik)   
 
6. Orientering/Drøftelse: status på KT udviklingsproces  
Helle Hornhaver orienterer kort om studieordningsudviklingsprocessen på KT.  
 
7. Beslutning: Studienævnets mødedatoer  
Studienævnet bedes godkende mødeplan for resten af studienævnsåret 2021/2022 
 
Forslag til mødeplan:  

• Tirsdag den 24. august kl. 15.00-17.00 
• Tirsdag den 28. september kl. 15.00-17.00 
• Tirsdag den 26. oktober kl. 15.00-17.00 
• Tirsdag den 23. november kl. 15.00-17.00 
• Tirsdag den 14. december kl. 15.00-17.00 
• Tirsdag den 25. januar kl. 15.00-17.00 

 
8. Orientering: nyt mødeunderstøttelsessystem  
Julie Fallesen orienterer om at studienævnet fremover vil kunne tilgå dagsordener og 
mødemateriale til studienævnsmøderne i systemet FirstAgenda. Vejledning og link til 
systemet sendes ud via mail.  
 
9. Orientering fra studieleder 
 
 
10. Orientering: Godkendt referat af seneste studienævnsmøde  
Studienævnet får de godkendte referater af de tre seneste studienævnsmøder til orien-
tering  
 
Bilag 3. Referat 23. marts 2021 
Bilag 4. Referat 4. maj 2021 
Bilag 5. Referat 25. maj 2021 
 
11. Evt.  
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