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Mødedato: 7. september 2021, kl. 15.00-16.00 
Mødested: 1614-374 
Mødeemne: Ekstraordinært studienævnsmøde i studienævn for oral sundhed  
 
Deltagere: 
Undervisere: Lene Meilstrup Martinussen, Dorte Lindelof, Uwe Henriksen, Heidi Kjærhede 
Sejthen, Chris Ejlerskov 
Studerende: Jeppe Damm Poulsen 
Observatører: Helle Hornhaver, Mette Aakjær, Lars Lauritzen  
Studieadministrationen: Julie Schmidt Fallesen, Lene Marie Ehrhorn   
 

 
1. Godkendelse af dagsordenen  
Studienævnet godkendte dagsorden  
 
2. Beslutning: Studentersager til behandling  
 
Sag 1 om 4. prøveforsøg og progression  
Studienævnet besluttede at give et 4. prøveforsøg og besluttede at give dispensation fra 
progressionsreglerne, dvs. at den studerende tilmeldes modul 9 i E21.  
 
3. Beslutning: Lukning af erhvervsakademiuddannelsen i klinisk tand-

teknik 
 
Studienævnet drøftede udfasningsplanen og bemærkede, at det er en god og realistisk 
plan for de studerende og underviserne. Da det er en meget lille årgang der er optaget i 
2021 er det forventningen at de studerende vil få rigeligt adgang til patienter og til un-
dervisere, og det er derfor studienævnets forventning, at ingen - eller meget få - stude-
rende derfor vil få særlige udfordringer med at bestå forudsætningskravene for at gå til 
eksamen. 
 
Studienævnet godkendte udfasningsplanen.  
 
Uwe spurgte ind til de økonomiske beregninger bag beslutningen om at lukke er-
hvervsakademiuddannelsen og udskyde udbuddet af den nye professionsbachelorud-
dannelse i klinisk tandteknik fra 2023. Lene opfordrede Uwe til at rejse spørgsmålet i 
institutforum.  
 
Helle orienterede om at de eksterne samarbejdspartnere har fået besked om udsky-
delse af den nye professionsbachelor i klinisk tandteknik. Helle deltager i Landsfor-
eningen for Kliniske Tandteknikeres generalforsamling den 12. november 2021.  
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4. Evt.  
 
Mette rejste spørgsmålet om hvorvidt der er tilstrækkelig opmærksomhed på progres-
sionsregler på uddannelsen både fra studerendes, underviseres og studieadministrati-
onens side. Studienævnet drøftede dette spørgsmål under eventuelt på seneste studie-
nævnsmøde og Lene kunne fortælle, at hun vil tage det op på et møde med de kursus-
ansvarlige.  
 
Mette spurgte til, om studerende der ikke består modul 4 og modul 8 får besked om, at 
de ikke kan blive holdsat på det efterfølgende modul, og at de skal søge dispensation 
hvis de mener der er usædvanlige forhold, der kan begrunde en holdsætning. Julie un-
dersøger om de studerende får besked.  
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