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Gæster:

Dagsorden til 3. møde i SKT’s studienævn
1.

Godkendelse af sidste referat

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Dispensations ansøgning, ansøgning udleveres

4.

Valg til skoleforum/studienævn ved SKT i 29.-30. april 2014– se bilag

5.

Ændringsforslag til eksamen på modul 2, v/Mette Winther

6.

Ændring i studieordningen for KT-uddannelsen. Forslag fra Gunver Madsen

7.

Godkendelse af KOF (klinisk oral fysiologi) i stedet for navnet Bidfunktionslære
på KT´s eksamensbevis

8.

Studienævnet skal udpege en studerende til en faglig følgegruppe på HE i
forbindelse med institutionsakkrediteringen – se bilag

9.

Evt.
Uddybelse af punkt 5, 6 og 8 sidste side
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Ad. 1.

Godkendelse af sidste referat
Godkendt

Ad. 2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt – punkt 4 udgår, er behandlet på Skoleforumsmødet den 20.02.2014

Ad. 3.

Dispensations ansøgning, ansøgning udleveres
Kopi af ansøgning udleveret og indsamlet efter behandlingen.
Ansøgeren får dispensation til: 5 min. ekstra tid ved hver station til osce-testen til
reeksamen på modul 2.

Ad. 4.

Valg til skoleforum/studienævn ved SKT i 29.-30. april 2014– se bilag
Punktet udgår, er behandlet på Skoleforumsmødet den 20.02.2014

Ad. 5.

Ændringsforslag til eksamen på modul 2, v/Mette Winther
Forslaget kan ikke imødekommes. Der er opstået den misforståelse, at det er to
forskellige eksamener. Det er én eksamen, men de studerende har mulighed for at
blive orienteret om ”hvilken del man bør læse op på.”

Ad. 6.

Ændring i studieordningen for KT-uddannelsen. Forslag fra Gunver Madsen
Forslaget drøftet – beslutningen udsættes til næste møde, hvor Gunver inviteres
med for at uddybe forslaget.

Ad. 7.

Godkendelse af KOF (klinisk oral fysiologi) i stedet for navnet Bidfunktionslære
på KT´s eksamensbevis
På eksamensbeviserne fra sommeren 2014 er navnet ændret til KOF.
Studienævnet beslutter, at der ikke skal foretages yderligere.
Det vurderes, at ressource forbruget med at opspore tidligere studerende for at
ændre deres eksamensbeviser, er for stort, i forhold til problemets størrelse.
Uddannede som kontakter SKT for at få et ændret deres eksamensbevis, får
naturligvis udstedt et.

Ad. 8.

Studienævnet skal udpege en studerende til en faglig følgegruppe på HE i
forbindelse med institutionsakkrediteringen – se bilag
Mette H. B. Winther blev valgt.

Ad. 9.

Evt.:
Lene og Anne-Marie orienterede om fremdriftsreformen / ”Reform af SUsystemet og rammerne for studiegennemførelse”.
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Jeg skriver på vegne af de studerende på modul 2. Vi står midt i en
eksamensperiode, med en eksamen som er delt over 2 dage. Den første
eksamen er i anatomi/mikrobiologi, som er multiple choice og kortsvar. den
anden eksamen er i sociologi, sundhedspæpagogik, psykologi og INP som
er en OSCE-test. Selv opbygningen af de 2 prøver er vi ikke utilfredse med,
men vi er uforstående overfor hvorfor, man skal op i begge eksamener
igen, hvis man blot dumper den ene. Specielt når de 2 eksameners fag er
så forskellige. Derudover har vi snakket med studerende fra sidste år, som
havde den mulighed, at hvis de dumpede anatomi/mikrobiologi, jamen så
var det den eksamen de skulle op i igen, og ikke også OSCE-testen.
Vi ser det lidt som et resourcespild og håber derfor at en omformulering i
studeordningen kan forhindre de kommende elever i at stå i samme
situation.
VH Mette Winther -TP repræsentant i Skoleforum og Studienævn

Ad. 6

Med reference til netop afholdt møde med Jeppe, dig og undertegnede vil
jeg anmode om ændring i studieordningen for KT-uddannelsens afslutning i
KOF trin 1. efter 2. semester. Jeg ønsker, at KOF trin 1 afsluttes med
godkendt kursusattest og en øvelse. Vurdering af denne danner grundlag
for fortsættelse i KOF trin 2 på 3. semester.

Ad. 8

Hvert studienævn skal udpege en studerende til en faglig følgegruppe på HE
i forbindelse med institutionsakkrediteringen. I forhold til SKT vil det dreje
sig om en tandplejerstuderende. Første møde i den faglige følgegruppe
finder sted den 4. februar 2014.
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