SYDDANSK UNIVERSITET
STUDIENÆVN FOR KLINISK BIOMEKANIK
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

15. marts 2012
HHL/cp

Referat af konstituerende møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik onsdag den 1. februar
2012
Til stede: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO), Jan Marcus Jeson Dieden (JMJD),
Johanne Brinch Larsen (JBL), Anne Sofie Gilling (ASG) og Elisabeth Fugl (EF).
Afbud: Boye L. Jensen, Alexander Philipp Meier, Rune Mieritz og Jørgen Nexøe.
Observatør: Fagrådsformand Jonas Jungersen Emborg deltog efter behandling af personsager.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Ad 2. Valg af formandskab
Henrik Hein Lauridsen (formand) og Alexander Philipp Meier (næstformand).
Ad 3. Ekspederede sager siden sidste møde
Taget til efterretning.
Ad 4. Meddelelser
a) HHL; Det Internationale udvalg takkede for donation af ældre udgaver af lærebøger
b) HHL; Rune Mieritz forventes at starte som vicestudieleder pr. september 2012
c) HHL; Der udarbejdes endvidere en håndbog for tovholdere og sekretærer. Det er vigtigt, at alle
studerende læser håndbogen vedrørende digitale stedprøver for at møde velforberedt til
eksamen. På Sundhedsvidenskab afholdes mange eksaminer uden hjælpemidler, og det er en
udfordring i forhold til digitalisering af eksamen, idet en computer i sig selv er et hjælpemiddel
med adgang til internet, noter m.m. når den studerende medbringer egen computer. Såfremt
man f.eks. åbner Messenger eller bliver kontaktet herpå under eksamen, da vil det betegnes som
eksamenssnyd. Nogle eksaminer kræver brug af en digital pen, hvorfor det er påkrævet at
skaffe en sådan. I tilfælde af servernedbrud eller lignende, tages papir og pen i brug.
Ad 5. Ansøgninger
a) Ansøgning om tidsfristforlængelse til beståelse af kandidatuddannelsen blev ikke
imødekommet.
Ansøgninger ud over dagsordenen
a) Merit for Liv, sundhed og sygdom (modul B1), Fra celle til individ (modul B2), Bevægelse
og arbejde (modul B4), Energi og vitale funktioner (modul B5) samt Ernæring og vækst

1

(modul B6) blev ikke imødekommet. Merit for Viden og værdier II (modul B6) blev
godkendt.
b) Merit for Viden og værdier I (modul B3) blev godkendt. Merit for modul B6 blev delvist
imødekommet.
c) Merit for Viden og værdier I (modul B3) blev ikke imødekommet.
d) Godkendelse af vejledningskontrakter.
Ad 6. Info fra Rygcenter Syddanmark
SO; centret er blevet godt bemandet med supervisorer i forhold til antal studerende.
Lokalesituationen er blevet dårligere i takt med flere ansatte.
Ad 7. Rød tråd gennem studiet
JMJD; Undervisningen på bacheloruddannelsen bør samordnes/være i overensstemmelse med
undervisning/behandling/eksamination i Rygcentret.
HHL; Man er opmærksom på dette. Endvidere kører der et projekt omkring udarbejdelse af
videoklip med ”set-ups” i tilknytning til undervisningen på bacheloruddannelsen.
Ad 8. Problemstillinger fra Fagrådet
1) Spørgsmål til indgangskrav. Svar; Ingen afmeldes undervisningen for et kommende
semester før et eventuelt omprøveresultat er kendt, og hvor positivt omprøveresultat vil
betyde, at en studerende således opfylder et givent indgangskrav.
2) Spørgsmål vedrørende stor eksamensbelastning på modul B8 samt mulighed for
repetitionsundervisning op til eksamen. Svar; Censorkorpset har desværre ikke kapacitet til
en anderledes fordeling af prøverne. HHL undersøger med tovholder muligheden for at
placere spørgetime op til eksamen. HHL ønsker feedback, og det blev aftalt, at Fagrådet
evaluerer eksamensugen.
3) Spørgsmål til evaluering og ønske om et større tekstfelt til kommentarer. Svar; Der er
udarbejdet en ”regularitetsplan”, der beskriver, hvornår det enkelte fag evalueres. Ønsket om
et større tekstfelt gives videre til den pågældende medarbejder, der udsender
evalueringsskemaer.
4) Spørgsmål til status for klinikophold på reumatologisk afdeling. Svar; Opholdet forventes
aflyst, og i stedet forlænges det ortopædkirurgiske ophold fra 4 til 8 dage.
5) Spørgsmål om mulighed for bedre orientering om studieordningsændringer. Svar;
Studieordningsændringer kan ses i ”Ændringer” på hjemmesiden med studieordninger.
Ændringer skal godkendes inden semesterstart. Væsentlige studieordningsændringer vil
blive varslet i god tid. Lempende ændringer vil med fordel kunne indføres i indeværende
semester. Ændringer vil også kunne læses i referat fra studienævnsmøderne.
Ad 9. Udkast til ny logbog for eksternt ophold på ortopædkirurgisk afdeling under
Klinikophold C
HHL; Møde med kliniske lektorer fra ortopædkirurgisk afdeling i Svendborg og på OUH.
Logbogen er udarbejdet i stil med medicins. Opholdet forlænges fra 4 til 8 dage.
Ændringen udrulles løbende i 2012.
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Logbogen blev godkendt.
Ad 10. Tilbagemeldingsskemaer for censorer
HHL; Generelt stor tilfredshed med afvikling af OSCE.
Ad 11. Evaluering
Columna lumbalis (afholdt af Færdighedslaboratoriet).
Klinikophold B.
Klinikophold C2.
Ad 12. Gennemgang af årshjul for behandling af delpolitikker samt nedsættelse af
arbejdsgruppe til behandling af ”Universitetspædagogik”
Arbejdsgruppe: Henrik Hein Lauridsen, Johanne Brinch Larsen, Anne Sofie Gilling.
Ad 13. Eventuelt
JBL spurgte til Færdighedslaboratoriets kurser i forhold til den nyeste bachelorordning. Øystein
Ødegaard-Olsen og Michael Noe Brogaard udarbejder udkast til en løsning.
Næste møde flyttes fra tirsdag den 6. til onsdag den 7. marts 2012.

Mødet sluttede kl. 10.40.

Henrik Hein Lauridsen
formand
/
Christina Pytlick
sekretær
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