Saksliste 3 2016
Styremøte odontologisk studentutvalg
07.09.2016
Sak 15/2016 Godkjenning av innkalling
Sak 16/2016 Godkjenning av saksliste
Sak 17/2016 Modul 1 eksamen/ andre eksamener
Sak 18/2016 Annet

07.09.2016 kl. 16.30 OF-rommet, OD Geitmyrsveien
Tilstede:
Maria, Ivar, Sajad, Emilie, Siri, Siv, Eugen, Amin (OF)
Spesielt inviterte:
Marlen Norbeck, Erlend Hunnes og Trinh Phan fra H-15.
Ikke tilstede:
Annie, Unai, Sanja og Halvor

Sak 15 og 16: Leder tar selvkritikk på kort innkallelse og saksliste utsending. Møtet måtte holdes
raskt på grunn av problemene i forhold til sak 17.
Sak 17:
Studentene som deltok på konte-eksamen i modul 1, blokk 3 sendte inn en felles klage for
studentene den 10. august. Denne klagen har de fremdeles ikke fått svar på om den i det hele tatt
er mottatt eller under behandling.
Strykandelen på denne eksamen var svært høy, da kun 4/18 odontologistudenter og 5/11
medisinstudenter stod eksamen. På den ordinære eksamen var også strykandelen svært høy.
Studentene følte det ikke var samsvar mellom undervisningen som har blitt gitt og spørsmålene på
konte-eksamen. Den ordinære var grei i forhold til læringsmålene som har blitt gitt.
Det har også vært liten mulighet til å få innsyn i eksamen i etterkant og tilbakemeldingen på
resultatene til den enkelte student har vært mangelfull. Dette gjelder også opplysninger om
vektlegging poengmessig på de ulike oppgavene.
Videre diskusjon rundt temaet om gruppeundervisningen på modul 1 (PBL og LSB). Er det en
forskjell mellom medisin og tannlege her på hvilke undervisere man har, og kontinuitet til
gruppeunderviser. Hvorfor har man gått bort fra modellen med blandede grupper mellom tannlege
og medisin?
Ønsker å ta opp problemstillingen med hvorfor strykprosenten nå har blitt såpass høy blant
tannlegestudenter og hvorfor forskjellene fra medisin er såpass store som de er. Leder tar kontakt
med Hans Christian Åsheim og Anne Merete Aass så snart som mulig for å få på plass et møte der
vi kan diskutere dette.
Ønskelig fra studentenes side at også en student fra OD leser igjennom eksamen på forhånd, og
ikke kun fra medisin.
Sak 18
Kontedato for kariologieksamen ble flyttet uten at det ble sendt/gitt beskjed til studentene. Ingen
andre en ansvarlige for gjennomføringen var klar over at datoen ble flyttet. Emilie tar ansvar for å
ta dette videre.

Ønske om forlenget åpningstid på lesesaler i høst, da 9. semester har sin første eksamen 15.
november. Tilbudet de har fått per dags dato er fra 1. november, noe studentene ikke føler er tidlig
nok. Emilie og Eugen tar dette videre.
Enkelte studenter opplevde å få sin eksamen vurdert til ikke-bestått lang tid (over to uker) etter at
universitetet hadde publisert at de hadde bestått. Noe for studentveileder å ta videre?
Møtet hevet kl. 18.00

