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1. Indledning 
Studieordningens institutionsdel er et opslagsværk, der besvarer spørgsmål 
du ikke finder svar på i Studieordningens fællesdel. 
 
At være studerende ved Tandplejeruddannelsen stiller krav til dit engage-
ment og din deltagelse i undervisning, din motivation og selvstændighed 
samt din formåen i forhold til at disponere din tid og forberedelse til under-
visning. Som studerende kan du forvente at blive mødt af interesserede, en-
gagerede og udviklingsorienterede undervisere samt en uddannelse og et 
uddannelsesforløb der løbende udvikles og justeres bl.a. på baggrund af stu-
derendes tilbagemeldinger og evalueringer. 
 
 
2. Modulbeskrivelser 
Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Kø-
benhavns Universitet udarbejder en detaljeret modulbeskrivelse for hvert af 
uddannelsens tolv moduler, indeholdende følgende kapitler: 

• Modulbeskrivelsens formål 
• Modulets længde og antal ECTS-point, herunder modulets placering på 

studieåret 
• Modulbeskrivelse i henhold til studieordning for uddannelsen til Professi-

onsbachelor i tandpleje (fællesdel), herunder læringsudbytte og fag 
• Modulets undertemaer 
• Indholdet i den teoretiske og praktiske undervisning, herunder læringsmål 

(viden, færdigheder og kompetencer) og indholdsaspekter 
• Undervisningens pædagogiske tilrettelæggelse 
• Litteratur 
• Fastlagt studieaktivitet, med krav til studiedeltagelse og konsekvenser af 

utilstrækkelig deltagelse 
• Bedømmelse, herunder rammer, kriterier, praktiske oplysninger, syge- og 

reeksamen, vejledning ved ikke-bestået prøve, studiefortsættelse. 
 
Uddannelsen justerer årligt modulbeskrivelserne inden for rammerne af uddan-
nelsesbekendtgørelsen, studieordningen for uddannelsen til Professionsbache-
lor i tandpleje (Fællesdel) og nærværende studieordning (Institutionsdel). De til 
enhver tid gældende reviderede modulbeskrivelser offentliggøres på uddannel-
sessiden https://intranet.ku.dk/tandplejer/Sider/default.aspx ”Uddannelsens for-
løb” under ”Uddannelsens opbygning” og på 
http://studier.ku.dk/bachelor/tandplejer/ under ”undervisning og opbygning”, 
senest en måned før modulets start. 
 
 
 

https://intranet.ku.dk/tandplejer/Sider/default.aspx
http://studier.ku.dk/bachelor/tandplejer/
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3. Tidsmæssig placering af obligatoriske uddannelseselemen-
ter, herunder praktik og prøver 

Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point svarende til tre års fuldtidsuddan-
nelse, og er opdelt i 12 lige store moduler på 15 ECTS-point, fire moduler på 
hvert studieår. De obligatoriske uddannelseselementer: har et samlet omfang på 
105 ECTS-point teoretisk og klinisk forberedende undervisning og praktikken 
et samlet omfang på 55 ECTS-point og valgfrie uddannelseselementer dækker 
5 ECTS-point og et bachelorprojekt dækker 15 ECTS-point. 
 
 
 
 
Uddannelseselementerne er placeret på følgende tidspunkter: 
 
 
Moduler: 

                    Uddannelseselementer 
Teoretiske 
ECTS-point 

Praktiske 
ECTS-point 

Valgfrie 
ECTS-point 

Bachelor-projekt 
ECTS-point 

Modul 1         11          4   
Modul 2         11          4   
Modul 3           9          6   
Modul 4         11          4   
Modul 5         11          4   
Modul 6         10          5   
Modul 7         13          2   
Modul 8         11          4   
Modul 9           7          8   
Modul 10           9          6   
Modul 11           0          3                     12 
Modul 12           2          5         5              3 
I alt       105        55         5            15 
 
De studerende skal deltage i den teoretiske og praktiske undervisning, der fore-
går fra august til juni. Der kan være undervisning i uge 42. Skolen holder jule- 
og påskeferie. Der er ikke undervisning 1. maj, Store bededag, Kristi himmel-
fartsdag, Pinsedag, Grundlovsdag. De præcise tidspunkter for undervisningen 
er anført i undervisningsskemaerne 
https://skema.ku.dk/sund1617/dk/index.htm. 
 
De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved modul-
prøver. Hver modulprøve er placeret som afslutning på modulet. Modul 11 
prøven (Bachelorprojektet) foregår dog således at projektrapporten afleveres i 
starten af maj og eksaminationen foregår senere på måneden. 

https://skema.ku.dk/sund1617/dk/index.htm
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4. Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer 
På uddannelsen arbejdes der med afvekslende undervisning for hele årgangen, 
dels som dialogbaserede forelæsninger i teoretiske emner, dels som studenter-
præsentationer og -diskussioner i plenum. Desuden undervises der i hold på op 
til 20 studerende og i grupper på op til 10 studerende. De sidste to typer bruges 
til reflekterende arbejde i relation til fagprofessionelle problemstillinger med 
integration af modulets fagområder. Endelig arbejdes med øvelser og opgaver i 
små grupper samt selvstyret læring, undertiden støttet af computerprogrammer 
og andre digitale ressourcer (Computer assisted learning-CAL). Der lægges 
vægt på, at de studerende tilegner sig evnen til at reflektere over egen læring, 
egne handlinger og egne personlige og faglige kompetencer. 

I hovedparten af uddannelsen veksler fagene i løbet af ugen og integreres med 
daglig patientbehandlingspraktik på skolens klinikker, men der indgår også 
’blokkurser’ og projektundervisning af dages til ugers varighed, hvor et be-
stemt emneområde behandles med anvendelse af flere læringsformer. 

Under en del af øvelserne på skolens tandklinikker arbejder de studerende 
sammen. Det er en forudsætning for at kunne deltage i undervisningen, at man 
tillader andre studerende at gennemføre undersøgelser og behandlinger under-
vejs i de kliniske øvelser. 
 
Derudover er de studerende i eksterne praktiske forløb. De eksterne praktikfor-
løb har forskellige pædagogiske, psykologiske og odontologisk fokus. De stu-
derende skal både i ekstern praktik på private og offentlige tandklinikker. Prak-
tikophold kan desuden finde sted i udlandet (udgifter i forbindelse med ekster-
ne praktik afholdes af den studerende). 
 
Der arbejdes med portfolio gennem hele uddannelsen. 

 
5. Regler for den interne kliniske praktiks gennemførelse 
Den interne kliniske praktik udgør 45 ECTS, inklusiv den nødvendige praktik-
relaterede instruktion. Den foregår på Skolens kliniksektion. Her foregår ud-
dannelsens primære undervisning i sundhedsfremme, forbyggelse og behand-
ling af patienter i et miljø, hvor det odontologiske team fungerer under realisti-
ske omstændigheder. Tandbehandling er - ud over at kræve analyse og reflek-
sion – et minutiøst håndværk, der mest effektivt indlæres under tæt supervision 
af kliniske vejledere, der er specielt uddannede tandplejere eller tandlæger på 
skolens kliniksektion. Det giver et integreret samspil mellem praktik og teori. 
 
På næsten alle moduler arbejder de studerende på Skolens kliniksektion.  De 
studerende starter på modul 1 og 2 med at øve sig på simulationsfantomer og 
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på hinanden, og fra modul 3 får de patienter med et gradvist mere kompliceret 
behandlingsbehov frem til modul 12. 
 
Der er mødepligt til den kliniske undervisning, og gennemførelse af modulet 
kræver mindst 80 % undervisningsdeltagelse i den interne praktik. 
 
Studerende skal møde til klinisk undervisning påklædt jævnfør gældende hygi-
ejneforskrifter for SKT og til stadighed overholde de til enhver tid gældende 
regler om klinisk optræden, klinikbeklædning, fodtøj, brug af værnemidler og 
bære synligt navneskilt.  
 
6. Regler for den eksterne praktiks gennemførelse 
Den eksterne praktik udgør 10 ECTS. 
Den foregår i offentlige og private tandklinikker samt i pædagogiske og sociale 
institutioner m.m. 
 
De ovennævnte forløb indeholder tid til udarbejdelse af praktikrapporter samt 
gennemgang og/eller forsvar af disse.  
 
Den odontologiske praktik i offentlig eller privat tandpleje organiseres efter 
følgende retningslinjer: 

• Praktikstedet udpeges og godkendes (jf. kapitel 7.1 og 7.2 i den gene-
relle studieordning) af uddannelsens praktikpladsansvarlige efter en 
drøftelse mellem disse og praktikstedets ledelse 

• Praktikstedet udpeger en praktikansvarlig, der godkendes af uddannel-
sens praktikpladsansvarlige 

• Der udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale indeholdende formål og 
læringsmål, samarbejdsprocedurer, rammer og vilkår, evaluering og 
kvalitetssikring af praktikopholdet 

• Samarbejdsaftalens konsekvenser og fordele for praktiksted og uddan-
nelsen uddybes skriftligt 

• Kommunikation vedr. en studerendes eventuelle fravær under en prak-
tikperiode aftales skriftligt  

• De studerende udarbejder en praktikrapport med udgangspunkt i sko-
lens anvisninger. Rapporten godkendes af uddannelsen og diskuteres i 
grupper på uddannelsen 

• Praktikstedet besvarer et af uddannelsen udarbejdet evalueringsskema 
 
Der kræves mindst 80 % tilstedeværelse i hver enkelt praktikperiode, for at få 
godkendt forløbet. 
Gennemført ekstern praktik med godkendelse er en betingelse for at kunne ind-
stille sig til Modulprøve 12 (eksamen). 
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7. Beskrivelse af valgfri uddannelseselementer 
Valgfri uddannelseselementer udgør 5 ECTS. Det udbydes som en emneuge, 
en gang årligt på tværs af de 3 årgange, der er mødepligt til undervisningen.   
Hver studerende vælger et eller flere emner. Der kræves mindst 80 % tilstede-
værelse i forløbet for at det kan godkendes.  
 
8. Internationale udvekslings- og uddannelsesmuligheder 
Tandplejeruddannelsen ved Skolen for Klinikassitenter og Tandplejere, Kø-
benhavns Universitet har som mål at udvikle den internationale dimension ved 
at øge studentermobiliteten og internationaliseringen af uddannelsen, bl.a. gen-
nem tværnationalt samarbejde og internationale netværk. Normalt undervises 
på dansk. Visse undervisningselementer kan blive gennemført på engelsk. Dels 
for at styrke de studerende mulighed for at deltage i skolens internationalise-
ringsaktiviteter dels for at kunne forstå international faglitteratur og dels for at 
tilvejebringe et fagligt ordforråd så de kan begå sig globalt.  
 
Uddannelsen opererer med to typer udvekslingsmuligheder: 

1. Studie-udvekslingsophold af 1 – 3 måneders varighed i regi af EU-
ordninger og nordiske ordninger med økonomisk udvekslingsstøtte efter 
gældende regler. Udveksling til andre end skolens samarbejdspartnere kan i 
visse tilfælde også komme på tale efter individuel ansøgning.  

2. Eksterne praktikperioder på tandklinikker i udlandet jævnfør gældende reg-
ler om ekstern praktik. 

 
Alle internationale udsendelser til uddannelsessteder skal normalt foregå i modul 
7. Studerende, som har gennemført og bestået alle hidtidige moduler kan efter an-
søgning komme i betragtning. Der gives fuld studiemerit for godkendte udveks-
lingsophold.  
 
Udvekslingsaftaler med udenlandske studerende til uddannelsen ved Skolen for 
Klinikassitenter og Tandplejere, Københavns Universitet kan aftales mere in-
dividuelt, men placeres mest hensigtsmæssigt i samme periode. Udvekslingsin-
stitutionerne er enten omfattet af Københavns Universitets institutionsaftaler 
eller af aftaler, som tandplejeruddannelsen har indgået særskilt. 
 
Eksterne praktikperioder af fire ugers varighed på tandklinikker i udlandet kan, 
efter ansøgning fra den studerende, foregå. Tandklinikker i udlandet skal god-
kendes og samarbejdet gennemføres efter de retningslinjer, der er beskrevet i 
kapitel 6. 
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9. Regler for modulprøver, herunder reeksamination og sygeprøver 
Følgende modulprøver indgår i uddannelsen: 
 
Modul Modul 

benævnelse 
Prøvetype Detaljeret beskrivelse 

1 Tandpleje – fag, profession 
og studie 

Intern prøve,  
bestået/ikke bestået. 

Internetbaseret gruppediskussionsprøve 
med vurdering af individuelle indslag 

2 Tandpleje – sundhed og 
sygdom 

Intern prøve, 
bestået/ikke bestået. 

Skriftlig prøve med fokus på anatomi, fysi-
ologi og mikrobiologi 

3 Tandpleje – grundlæggende 
klinisk virksomhed 

Intern prøve, 
bestået/ikke bestået. 

Kombineret skriftlig prøve i tandmorfologi 
og OSCE-prøve i tandplejefag 

4 Tandpleje – grundlæggende 
sundhedspædagogisk virk-
somhed 

Ekstern prøve, 
7-trins-skalaen 

Individuel mundtlig eksamination med 
udgangspunkt i en grupperapport 

5 Tandpleje – udvidet klinisk 
virksomhed 

Intern prøve, 
bestået/ikke bestået. 

Skriftlig prøve med fokus på Oral 
fysiologi, Ernæring og Sundhed 
samt Røntgenstrålingslære 

6 Tandpleje – samfund, 
sundhedsfremme og fore-
byggelse 

Ekstern prøve, 
7-trins-skalaen 

Skriftlig grupperapport vedr. samfunds- og 
sundhedsvidenskabelige problemstillin-
ger i marginaliseret gruppe 

7 Tandpleje – profession og 
metoder 

Intern prøve, 
bestået/ikke bestået. 

Skriftlig prøve med fokus på generel me-
dicin, farmakologi, lokalanalgesi, oral 
patologi og medicin 

8 Tandpleje – relationer og 
interaktioner 

Ekstern prøve, 
7-trins-skalaen 

Skriftlig sundhedspædagogisk gruppe-
rapport 

9 Tandpleje – borgere med 
særlige behov 

Intern prøve, 
bestået/ikke bestået. 

Mundtlig individuel fremlæggelse og 
diskussion med eksaminator og censor 
vedrørende  praktiksted, praksis på 
praktikstedet og dets klientel med særli-
ge behov. De studerende overvære ek-
saminationen af hinandens eksaminati-
oner og den enkelte studerende skal i 
diskussionen kunne reflektere over egne 
oplevelser og erfaringer og sætte dem i 
relation til dem de har hørt fortalt fra de 
andre studerende   

10 Tandpleje – kvalitetssik-
ring, klinisk ræsonnering 
og behandling 

Ekstern prøve, 
7-trins-skalaen 

Skriftlig prøve med fokus på cariologi, 
parodontologi, pædodonti og ortodonti 

 
11 Tandplejeprofession – Ekstern prøve, Bachelorprojektet er en skriftlig grup-
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kundskabsgrundlag og me-
tode  

7-trins-skalaen perappport med mundtlig individuel ek-
samination. Bidrag til rapport og den 
mundtlige eksamination vægtes ligeligt 
og skal begge bestås. 

12 Tandpleje - selvstændig 
professionsudøvelse 

Ekstern prøve, 
7-trins-skalaen 

Mundtlig eksamination ud fra selvstændig 
patientjournaloptagelse, behandlingsplan- 
lægning, behandling og evaluering i forbin
delse med den afsluttende prøve (Eksamen  
patient). 

Prøverne bedømmes med udgangspunkt i læringsmålene for de respektive 
moduler, angivet i modulbeskrivelserne. 
 
I de fleste moduler indgår aflevering af opgaver og/eller projektrapporter, 
der opfylder beskrevne kriterier, samt deltagelse i bestemte aktiviteter som 
betingelse for at have gennemført modulet. De konkrete kriterier anføres i 
modulbeskrivelserne. De kan være en betingelse for at kunne indstilles til 
prøven eller kan indgå som en del af prøven, jf. kapitel 10 i Studieordningen 
for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (Fællesdel). Antallet af 
deltagere i gruppeprøver og kravene til individualisering af skriftlige grup-
pebesvarelser er angivet i modulbeskrivelserne. 
 
Tilladte hjælpemidler til modulprøverne er beskrevet i modulbeskrivelserne. 
Hjælpemidler er kun tilladt i den udstrækning de er nævnt. Hvis ikke andet 
er beskrevet er ingen hjælpemidler tilladt. Hvorledes bedømmelsen af de 
studerendes formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse 
af eksamenspræstationen er ligeledes angivet i modulbeskrivelserne og ud-
dybes under punkt 13. 
Under modulprøve 4 og 11, hvor der eksamineres mundtligt på grundlag af 
et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være 
til stede i eksamenslokalet før de selv er blevet eksamineret. Der kan dog i 
modulbeskrivelsen åbnes mulighed for en mundtlig gruppeprøve, hvis det er 
begrundet ud fra faglige hensyn.  
 
De studerende, som følger et modul, er automatisk indstillet til prøven og er 
forpligtet til at deltage i prøven, med mindre de er forhindret i at deltage som 
følge af grunde, der er tilladt ifølge Bekendtgørelsen om prøver i erhvervsret-
tede videregående uddannelser.  Sygemelding skal, når det er muligt, finde sted 
inden prøven er startet. Sygemeldinger skal altid attesteres af læge. Den stude-
rende skal have været i kontakt med lægen senest på prøvedagen. Lægeattesten 
skal være skolen i hænde senest tre hverdage efter prøvens afholdelse med 
mindre sygdommen umuliggør dette (lægeattesten betales af den studerende 
selv). Seneste frist for meddelelse af karakterer, for modulprøver, hvor be-

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
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dømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter prøven, oplyses 
samtidig med meddelelsen af datoen for prøvens afholdelse. Normalt vil resul-
taterne af modulprøverne være meddelt den studerende senest fire uger efter 
prøvens afholdelse. Resultatet skal altid meddeles den studerende i så god tid, 
at en eventuel omprøve kan finde sted i samme eksamenstermin. 

Studerende, som ikke har bestået en prøve eller har været sygemeldt, er auto-
matisk indstillet til en ny prøve, der finder sted 1-4 måneder efter den ordinære 
prøve, og den studerende er forpligtet til at deltage. Tidspunktet for den nye 
prøve meddeles efterstående.  

Studerende, som ikke har bestået en prøve, kan efter klagefristens udløb (2 
uger efter resultatet er offentliggjort) tilbydes en lektions vejledning, inden ny 
prøve, med henblik på drøftelse af det konkrete forløb og planlægning af det 
kommende prøveforløb. 

 
10.  Kriterier for vurdering af studieaktivitet 
Studerende har ifølge § 5 i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser pligt til at deltage i uddannelsesforløbet efter 
regler fastsat i studieordningen for uddannelsen til Professionsbachelor i tand-
pleje (Fællesdel) kapitel 11, at studerende skal deltage i de fastlagte og målret-
tede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb. I kapitel 10 anføres det, at 
det er en forudsætning, at studerende i intern praktik skal udvise den studieak-
tivitet, der er beskrevet i Studieplanen (Modulbeskrivelserne), og i kapitel 5 er 
der for de enkelte moduler - bortset fra modul 11 - præciseret, at studerende 
skal have deltaget i mindst 80 % af de planlagte studieaktiviteter for at kunne 
indstilles til modulprøven. Hvis en studerende i den interne praktik har mang-
lende studieaktivitet tilbyder skolen, i det omfang det er muligt, supplerende 
praktik for at undgå at den studerende forsinkes i uddannelsen. Der er møde-
pligt til supplerende praktik.    
 
Undervisningen er obligatorisk, med mindre andet er bestemt af Skolen for 
Klinikassistenter og Tandplejere ved Københavns Universitet.  De detaljerede 
angivelser af, hvilke studieelementer der er obligatoriske og derfor falder inden 
for kravet om 80 % deltagelse, ses i Modulbeskrivelserne. Nærmere retnings-
linjer for de studerendes fremmøde, sygemeldinger samt pligt til at melde af-
bud til skolen og patienter fremgår af din uddannelsesside på KUnet. 
 
11. Praksis for håndtering af deltagelsespligt 
Mange studieaktiviteter afsluttes først umiddelbart inden – eller samtidig med – 
at modulprøven finder sted, hvorfor forbud mod deltagelse i modulprøven ofte 
er urealistisk. Kravet om studiedeltagelse administreres derfor som følger på 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://intranet.ku.dk/tandplejer/Sider/default.aspx
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Tandplejeruddannelsen, Skolen for Klinikassitenter og Tandplejere, Køben-
havns Universitet: 
 

• Undervisningsdeltagelse i teoretisk undervisning registreres ved, at de 
studerende attesterer deres tilstedeværelse. Deltagelse i intern praktik 
registreres ved at den kliniske underviser noterer de ikke tilstedeværen-
de. Deltagelse i ekstern praktik registreres af den praktikansvarlige på 
praktikstedet. 

• Utilstrækkelig undervisningsdeltagelse meddeles de studerende hurtigst 
muligt. 

• I teoretiske fagområder, hvis emner fuldt ud testes i modulprøver, regi-
streres deltagelsen i undervisningen ikke. Det gælder fagområder der 
udprøves i modulprøve 2, 5, 7 og 10. 

• Til andre teoretiske fagområder, især humanisti-
ske/samfundsvidenskabelige og videnskabelig tilgang samt seminarer 
og øvelser på modulerne, vil den studerende i tilfælde af manglende op-
fyldelse af deltagelse skulle dokumentere sin viden, færdigheder og 
kompetencer dækkende fagets mål på modulet. 

• Mindre end 80 % deltagelse i intern praktik, jævnfør den kliniske prak-
tik på hvert modul, søges indhentet i perioden op til Modulprøven. I 
særlige tilfælde kan der tilbydes praktik i juni, juli eller august (hvis 
manglerne er begrænsede), eller ved at årets praktikundervisning tages 
om det følgende år (hvis manglerne er mere omfattende). Det sidste in-
debærer, at man ikke samtidig kan følge næste studieårs undervisning. 

• Mindre end 80 % deltagelse i ekstern (klinisk) praktik søges indhentet 
ved at organisere ekstraordinær ekstern praktik uden for undervisnings-
ugerne. 

Hvis den studerende gentagne gange forsømmer undervisningen og trods støtte 
ikke opfylder kravene til undervisningsdeltagelse kan den studerende blive 
udmeldt. Klager over udmeldelse kan ske jævnfør gældende regler.  
 
 
12. Krav til læsning af tekster på fremmedsprog 
Lærebøger og undervisningsmaterialer vil være på dansk eller engelsk, Desu-
den vil der i begrænset omfang være tekster på svensk og norsk. 
 
 
13. Krav til skriftlige opgaver og projekter 
Uddannelsen igennem indgår der skriftlige opgaver, projektrapporter og 
journalskrivning, der udarbejdes enten individuelt eller som grupperappor-
ter. Ifølge bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående ud-

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
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dannelser (§ 34) skal uddannelsen ved bedømmelsen af prøver - ud over det 
faglige indhold - lægge vægt på de studerendes formulerings- og staveevne. 
Det gælder først og fremmest ved bedømmelsen af bachelorprojektet, men 
også af andre gruppeprojekter jævnfør de respektive modulbeskrivelser.  
 
 
14.  Retningslinjer for differentieret undervisning inden for ud-

dannelsesforløbet 
Varierende undervisningsformer anvendes i videst muligt omfang, for at til-
godese de studerendes forskellige læringspræferencer og kompetencer.  

Der tilbydes  - i et af skolen, bestemt omfang ekstraundervisning i kliniske 
færdigheder og ekstra projektvejledning.  

Skolen tilbyder supplerende frivillig undervisning til de mest talentfulde 
studerende for at de kan opnå kompetencer udover målene for uddannelsen 
parallelt med at de gennemføre uddannelsen.  

 
 
15. Eksamensregler (prøveregler) for de studerende 
Reglerne for hvordan man forholder sig i forbindelse med prøver og eksamen 
findes beskrevet i 

• Eksamensbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede 
videregående uddannelser), især kapitlet om ”Prøveafholdelse” 

• Kapitel 10 i studieordningen for uddannelsen til Professionsbachelor i 
tandpleje (Fællesdel) 

• Kapitel 8 i denne Studieordning (Institutionsdel) 
• Den studerende skal altid medbringe sit gyldige studiekort udstedt af 

KU til prøver og eksamen og møde senest 30 minutter før det angivne 
tidspunkt. Tidspunker og sted for eksamener og prøver offentliggøres 
på din uddannelsesside på KUnet. 

• Ved eksaminer og prøver og aflevering af skriftlige opgaver skal den 
studerende udarbejde besvarelserne i det format og på den måde som 
der bliver givet instruktion i.  

• Eksamensresultaterne offentliggøres kun via Selvbetjeningen på KUnet  
• Hvis en studerende kommer for sent eller ikke møder til eksamen uden 

dokumentation for sygdom, jævnfør pkt. 8, betragtes prøven som ikke 
bestået (brug af et forsøg).   

• Ved prøver skal den studerende altid rette sig efter tilsynets anvisning. 
• Den studerende må ikke anvende andre hjælpemidler i forbindelse med 

prøverne end dem, der er angivet på den udleverede opgave eller be-
skrevet i modulbeskrivelserne.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
https://intranet.ku.dk/tandplejer/Sider/default.aspx
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• Det er forbudt studerende at lave lyd- og billedoptagelser under eksa-
men og prøver. 

• Den studerende må ikke på nogen måde kommunikere med andre under 
eksamen og prøver med mindre det er en beskrevet del af eksaminatio-
nen. En sådan ulovlig kommunikation betragtes som eksamenssnyd.  
 

 
16. Regler om merit 
Regler om merittildeling er anført i bekendtgørelse om erhvervsakademiud-
dannelser og professionsbacheloruddannelser (§ 18) samt i fællesdelen af stu-
dieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje (kapitel 12). 
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere godkender merit på baggrund af 
dokumenteret gennemført undervisning eller beskæftigelse, der ækvivalerer 
fag, uddannelsesdele og praktikdele på tandplejeruddannelsen. Afgørelsen 
træffes på baggrund af en faglig vurdering af både tidsmæssig vægt (ECTS-
point), mål, indhold og dybde. 
Ansøgning om merit - bilagt en præcis beskrivelse af uddannelseselementer el-
ler beskæftigelse, der danner baggrund for meritansøgningen udfærdiges på 
Meritblanketten på din uddannelsesside på KUnet og sendes herfra til Skolen 
for Klinikassistenter og Tandplejere. Ansøgninger kan behandles så snart en 
studerende er blevet optaget på uddannelsen. Når fyldestgørende dokumentati-
on er vedlagt ansøgningen kan der normalt forventes svar på en meritansøgning 
inden 6 uger. Behov for fremskaffelse af yderligere dokumentation eller speci-
fikation vil forlænge sagsbehandlingstiden. 
 
Der kan både søges om merit for hele moduler og dele af moduler. Tildeles der 
merit for dele af et modul, kan det bevirke, at man fritages for dele af modul-
prøven og/eller for kravet om undervisningsdeltagelse. Når forskellige fag, ud-
dannelsesdele eller praktikelementer indgår integreret i en modulprøve gives 
ikke merit for prøven med mindre der kan gives merit for den samlede prøve.  
 
 
17.  Orlov  
Orlovsansøgning sendes til skolechefen via Chefsekretæren sgo@sund.ku.dk 
og gives på basis af en skriftlig ansøgning. Tildeling af orlov følger kapitel 11,  
§§ 40-41 i "Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og pro-
fessionsbacheloruddannelser". 
 
Se din uddannelsesside på KUnet under orlov og barsel. 
 
Orlovsmeddelelser tilsidesætter ikke reglen om, at uddannelsen skal være fuld-
ført 5 år efter optagelse jf. § 5 i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannel-
ser og professionsbacheloruddannelser. 

https://intranet.ku.dk/tandplejer/Sider/default.aspx
mailto:sgo@sund.ku.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177119
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=177119
https://intranet.ku.dk/tandplejer/Sider/default.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
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18. Dispensation 
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet kan 
dispensere fra reglerne i denne Studieordning (Institutionsdel) såfremt insti-
tutionen vurderer, at der foreligger usædvanlige forhold. 
Dispensationsansøgninger sendes til skolechefen via Chefsekretæren 
sgo@sund.ku.dk og behandles på baggrund af en skriftlig ansøgning. 
 
 
19. Øvrige regler 
Den studerende skal følge personalets anvisninger og overholde regler udstuk-
ket af Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Sko-
len for Klinikassistenter og Tandplejere. 
 
Rygning 
Det er ikke tilladt at ryge indendørs og kun på de anførte områder udenfor Pa-
num. Mad og drikkevarer må ikke indtages i undervisningslokalerne.  
 
Sygdom  
Ved sygdom eller andet fravær må dette hurtigst muligt meddeles SKT. 
Sygdom meddeles sekretariatet, på tlf. 35 32 68 52 på den første sygedag 
mellem kl. 7.45 og 8.15.  
Skolen forbeholder sig ret til at forlange fyldestgørende lægeattest for fraværet. 
 
Undervisningsmateriale og klinikbeklædning 
Studerende indkøber selv løbende undervisningsmateriale efter nærmere an-
visning fra Skolens undervisere, der orienterer om obligatorisk og anbefalet 
litteratur. 
Studerende indkøber selv klinikbeklædning efter anvisning fra SKT og skal 
selv sørge for ren- og vedligeholdelse heraf.  
 
ID-kort 
ID-kortet skal altid bæres under ophold på Panum Instituttet og forevises på 
forlangende.  
Du har studenter adgang til Panum Instituttets 24 timer i døgnet. 
  

mailto:sgo@sund.ku.dk
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Garderobeskab 
Du får adgang til garderobeskab for opbevaring af tøj m.v.  
 
Det er ikke tilladt, at benytte andre skabe end det af skolen anviste. Dette 
gælder også selvom der er andre ledige skabe. Du har pligt til at kontrollere 
skabsnummer og lokalenummer inden et skab tages i brug. 
 
Du skal selv sørge for, at skabet holdes omhyggeligt aflåst. SKT kan ikke 
påtage sig ansvaret for de effekter, der opbevares i dit skab eller på SKT's 
område i øvrigt. 
 
Du må selv anmelde tyverier til politiet. Tyverier anmeldes til politistatio-
nen på Bellahøj ved personligt fremmøde. 
 
Du skal tømme dit skab, når studiet slutter. Dette gælder også, hvis du er 
sygemeldt eller hvis du får orlov, barselsorlov m.v.  
 
Skabe, der ikke tømmes efter afsluttet studie og skabe, der benyttes 
uden skolens tilladelse vil blive åbnet og indholdet fjernet uden yderli-
gere varsel. 
 
Indholdet fra skabet kan afhentes ved henvendelse til sekretariatet i op til 14 
dage efter studiets afslutning. Herefter vil indholdet fra skabet blive kasse-
ret/smidt ud. 
 
Et godt råd: Læg en ekstranøgle til skabet i SKT's sekretariat i lokale 27.2.6 
 
Forsikringer 
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet og Staten 
påtager sig ikke noget ansvar for studerendes ejendele eller skader herpå, heller 
ikke når de befinder sig aflåst, i det til rådighed stillede garderobeskab. Skader 
den studerende måtte tilføje udstyr, patienter eller andre dækkes af skolen, 
medmindre den studerende har handlet groft uansvarligt. Skolen er ikke an-
svarlig over for infektioner og andre skader en studerende må pådrages sig i 
forbindelse med uddannelsen. Det tilrådes derfor, at den studerende tegner en 
heltidsulykkesforsikring med speciel dækning for infektioner opstået i forbin-
delse med arbejdet på tandklinikken samt en indbo/ansvarsforsikring.  
 
Tavshedspligt og datasikkerhed 
Grove overtrædelser af bestemmelserne omkring tavshedspligt, it- og datasik-
kerhed, diskriminerende adfærd og kommerciel udnyttelse af patienter og andre 
studerende kan medføre bortvisning fra uddannelsen. 
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Du har tavshedspligt med hensyn til personlige oplysninger du måtte få adgang 
til gennem undervisningen og er underlagt straffelovens bestemmelser herom.  
 
Politik i relation til diskriminerende adfærd 
Den studerende må ikke udvise diskriminerende eller truende adfærd overfor 
skolens patienter, andre studerende og medarbejdere.  
 
Den studerende skal handle overfor patienter, medstuderende og ansatte på 
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere, Københavns Universitet i over-
ensstemmelse med de retningslinjer, der findes i det Etisk patient- og persona-
lekodeks på OI og SKT. 
 
Privatbehandling af patienter 
Det er forbudt den studerende at opfordre patienter de møder på skolen og i 
ekstern praktik til at blive deres private patienter, eller søge behandling på 
navngivne klinikker eller på anden måde drage fordel af deres relation til sko-
lens patienter og andre studerende.  
 
Børneattester 
Skolen vil for at du kan behandle patienter på Tandlægeskolens Børneafdeling, 
indhente Børneattester på alle studerende. 
 
 
20. Klager 
Klager over skolens afgørelser skal i henhold til § 19 i Bekendtgørelse om er-
hvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser indgives til 
Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere. Skolens afgørelse kan, når klagen 
vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Styrelsen for Videregående Uddan-
nelser, Ministeriet for Uddannelse og Forskning. Institutionen sender klagen til 
styrelsen vedlagt en udtalelse samt klagerens eventuelle kommentarer til udta-
lelsen. 
 
Fristen for indgivelse af klager er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den 
studerende (jf. § 19 i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og pro-
fessionsbacheloruddannelser). 
 
Eksamensklager behandles i henhold til Bekendtgørelsen om prøver i erhvervs-
rettede videregående uddannelser, kapitel 10. Her er klagefristen 2 uger fra den 
dag, bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. En studeren-
de kan fortsætte uddannelsen under behandling af klage-/ankesagen.  
 
 
 

https://intranet.ku.dk/oi/arbejdsmiljo/psykisk-arbejdsmiljo/Documents/Etisk%20kodeks%20OI%20SKT.pdf
https://intranet.ku.dk/oi/arbejdsmiljo/psykisk-arbejdsmiljo/Documents/Etisk%20kodeks%20OI%20SKT.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183396
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21. Væsentlige ændringer af Studieordningen (Institutionsdel) 
Ved væsentlige ændringer af Studieordningen (Institutionsdel) inddrager insti-
tutionen de studerende via Tandplejeruddannelsens undervisningsudvalg (TPU) 
og Skoleråd (SR) og aftagerne via en udtalelse fra censorformandskabet. Væ-
sentlige ændringer træder i kraft ved et studieårs begyndelse og der fastsættes 
overgangsregler i forbindelse hermed. 
 
 
 
22. Overgangsordninger 
Gennemførte moduler efter Studieordningen (Institutionsdel) er valide uan-
set om Institutionsdelen ændres i løbet af uddannelsen. 
 
 
23. Ikrafttræden 
Studieordningen (Institutionsdel) træder i kraft ved studieårets start 1. septem-
ber 2016. 
 
 
 


