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Mødedato: 4. maj 2021, kl. 15-17 
Mødested: fremgår af mødeindkaldelsen  
Mødeemne: Studienævnsmøde studienævnet for oral sundhed 

Deltagere: Deltagere VIP: Lene Meilstrup Martinussen, Dorte Lindelof, Uwe Henrik-
sen, Heidi Kjærhede Sejthen og Chris Ejlerskov 
Deltagende studerende: Sam Johnsen, Jeppe Damm Poulsen. 
Observatører: Lars Hilton Lauritzen, Helle Hornhaver og Mette Aakjær (studievejled-
ningen). 
Studieadministrationen: Eline Skjøttgaard Lorentzen (referent)  

1. Godkendelse af dagsordenen (5 min)

2. Orientering: Studentersager (5 min)
Orientering om sager afgjort administrativt, af studieleder eller studienævnsfor-
mand mellem studienævnsmøderne.

Bilag:  
Bilag 1 Sagsoversigt pr. 27. april 2021 - Oral Sundhed 

3. Punkter fra studerende (5 min)
Forslag om at skolen tilsætter patienter til de studerende efter modul 7. 

4. Beslutning: Undervisningsevaluering E2020 (95 min)
Baggrund
Studienævnet har bl.a. til opgave at kvalitetssikre undervisningen på uddannel-
serne, og derfor foretager studienævnet to gange årligt en gennemgang af under-
visningsevalueringerne fra det seneste semester. Som minimum skal studienæv-
net behandle de kurser, der har farven rød i indikator 1 spørgsmålet Jeg vurderer
det samlede udbytte af undervisningen som, og som dermed er vurderet til at
give et utilfredsstillende samlet læringsudbytte.

På møde den 2. februar 2021 blev følgende besluttet: ”Studienævnet aftalte, at alle
fremadrettet laver noter til evalueringerne forud for mødet, hvor de behandles.
Derved kan der på selve studienævnsmødet fokusere på opmærksomhedspunkter
og evt. handlingsinitiativer.
Det kunne være en ide fremadrettet at lave en fælles tilbagemelding om generelle
elementer til de kursusansvarlige.
Fremadrettet ønsker studienævnet at behandle evalueringerne tættere på, at un-
dervisningen er gennemført. ”

Forberedelse 
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Forud for mødet gennemgår alle studienævnsmedlemmer evalueringsrapporter 
samt kursusansvarliges kommentarer og skriver noter, som medbringes på mø-
det:  

- Hvad fungerer godt på kurset?
- Hvad fungerer mindre godt på kurset?
- Forslag til konkrete handlinger.

På mødet 
På mødet drøftes hvert kursus med afsæt i indikatoroversigten samt medlemmer-
nes forarbejde.  

Det indstilles, at 
- studienævnet på baggrund af drøftelsen vurderer om evalueringsresultaterne

giver anledning til konkrete handlingsinitiativer for hhv. det enkelte kursus og
om der kan identificeres generelle problemstillinger der skal adresseres på
tværs af alle eller flere kurser.

bilag:  
bilag 2 Fakultetsledelsens procedure for kursusevaluering_2019 
bilag 3 evalueringsrapoprt Klinisk tandtekniker 
bilag 4 evalueringsrapport Tandpleje 
bilag 5 Overblik kursusevaluering TP og KT 
bilag 6 SV_ indkaldelse af kommentarer til kursusevaluering E2020_præprotetisk 
klinik 
bilag 7 SV_ indkaldelse af kommentarer til kursusevaluering E2020_KOF 
bilag 8 Evaluering af modul 1 
bilag 9 Evaluering af modul 2 2020 
bilag 10 Samlet evaluering modul 5, 2020 
bilag 11 Evaluering af modul 6 E2020 
bilag 12 evaluering m9 2020 
bilag 13 SV_ indkaldelse af kommentarer til kursusevaluering E2020_modul 10 
Bilag 14 kommentar til evaluering EVU  

5. Orientering fra studieleder (5 min.)

6. Evt.  (5. min)
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