Referat
Studienævnsmøde
20-11-2014

Formand studieleder Lene Martinussen
Anne-Marie Christensen
Helga Largren
Jensa Ottosdottir
Uwe Henriksen
TP 1. år: Kathrine Fjordgaard Jensen og Maria Brænstrup
TP 2. år: Mette H.B. Winther
TP 3. år: Christina T. Dencker
KT 1. år: Tina Røntved Kjærulff
KT 2. år: Adam Maabari Skovbjerg
Afbud: Kathrine, Tina og Adam

Dagsorden til 6. møde i SKT’s studienævn
Torsdag den 20. november 2014, kl. 15:00 – ca. 16:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

Godkendelse af sidste referat.
Godkendelse af dagsorden.
Valg af næstformand.
Spørgsmål til ”Forretningsorden for studienævn” – vedhæftet – bedes læst.
Invitation til ”Konference for studienævn og aftagerpaneler”
Torsdag den 11. december kl. 9.30 til 15.00.
Til drøftelse: Medinddragelse af studerende og ph.d.-studerende på Health –
”201410 inddragelse af studerende og phd-studerende” - vedhæftet.
Studiemiljøundersøgelse 2014 ” SMU2014 – HE” og ”01 Hovedrapport” er vedhæftet
Som opfølgning på Studiemiljøundersøgelse 2014 inviteres til dialog om stress blandt
studerende på AU den 3. december kl. 14-18.
Se nærmere om indhold, sted og tilmelding i den vedhæftede invitation.
Behandling af tre dispensationsansøgninger:
a. Fritagelse af pudsekursus og sterilisation/hygiejne 1 time
b. Udsættelse af eksamensaflevering (Start 23. jan. - aflv. 30. jan.)
c. Ansøgning om 4. eksamensforsøg
Evt.
Næste møde: Torsdag den 18. december 2014 kl. 15-16
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Ad. 1.

Godkendelse af sidste referat.
Godkendt.

Ad. 2.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

Ad. 3.

Valg af næstformand.
Christina T. Dencker foreslået og takker ja til at blive valgt. Christina skal fremover deltage
i udarbejdelse af dagsordener.

Ad. 4.

Spørgsmål til ”Forretningsorden for studienævn” – vedhæftet – bedes læst.
Der var ingen spørgsmål.

Ad. 5.

Invitation til ”Konference for studienævn og aftagerpaneler”
Torsdag den 11. december kl. 9.30 til 15.00
Orientering ved Lene.

Ad. 6.

Til drøftelse: Medinddragelse af studerende og ph.d.-studerende på Health –
”201410 inddragelse af studerende og phd-studerende” - vedhæftet.
Orientering og drøftelse.

Ad. 7.

Studiemiljøundersøgelse 2014 ” SMU2014 – HE” og ”01 Hovedrapport” er vedhæftet
SMU2014-HE gennemgået og drøftet – svarprocenten er 22 og derfor er der stor
usikkerhed for at svarene ikke er repræsentative.
 Tandplejeuddannelsen matcher de øvrige uddannelser svarmæssig – dog bedre
”mulighed for at møde medstuderende”, men dårligere ifm. ”kontakt til
underviserne”
 SMU indeholder 42 spørgsmål som blev drøftet afhængig af hvilket resultat
spørgsmålet gav.
 Svarmulighederne var: Helt enig / Overvejende enig / Hverken eller
/Overvejende uenig / Helt uenig
 De spørgsmål hvor ”helt enig og overvejende enig” scorede lavt blev drøftet
grundigst.
 Udbuddet af sociale arrangementer er ikke tilstrækkelig. Er det SKT’s opgave
eller de studerende? Orientering sendes til Lene.
 Ved OSCE testene hvor de studerende består/ikke bestået vil man gerne
orienteres om hvilke stationer som ikke er bestået.
 Ifm. ensomhed på studiet kan det også anbefales at deltage i læsegrupper – ved
modul 7 og 9 opgaverne er det også mulighed for at arbejde to sammen.
 Jensa vil til næste møde fortælle om sin uddannelse omhandlende stress – hun
kan evt. senere holde oplæg for de kommende hold.

Ad. 8.

Som opfølgning på Studiemiljøundersøgelse 2014 inviteres til dialog om stress blandt
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studerende på AU den 3. december kl. 14-18.
Lene orienterer og opfordrer til deltage.
Ad. 9.

Behandling af tre dispensationsansøgninger:
a. Fritagelse af pudsekursus og sterilisation/hygiejne 1 time
b. Udsættelse af eksamensaflevering (Start 23. jan. - aflv. 30. jan.)
c. Ansøgning om 4. eksamensforsøg
d. Ansøgning om hjælp til omprøve i OSCE test den 1. dec. 2014
a) Afslag (ansøgerens kompetancer matcher ikke SKT’s) – tilbydes på
opsamlingsdag m. Lisbeth
b) Udsættelse godkendt – afleveringsdag mandag den 2. feb. 2014.
c) Ansøgning imødekommet – ansøger skal indsende dokumentation.
d) Hjælp til omprøve godkendt – samt 5 min. ekstra tid til hver station da hjælpen
er tidskrævende.

Ad. 10.

Evt.
Forslag om drøftelse af Kantinen skal foregå i Skoleforum.

Ad. 11.

Næste møde: Torsdag den 18. december 2014 kl. 15-16
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