Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Mandag den 1. juni 2015]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Boye L. Jensen (BLJ), Mille Charlotte Hansen (MCH), Anna
Bjellekjær Stolpe (ABS) , Amanda Lücking (AL), Magnus Rudbæk Christensen (MRC)og Kristoffer Weisse
(KW).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO,) Dorte Gilså Hansen (DGH) og Johannes Mackeprang
(JM)
Gæst: Bruno Mølgaard Geertsen (BMG)

Faglig vejleder: Nickie Signe Glissmann (NSG) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra mødet 5. maj blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 Ny KA-studieordning er godkendt af Dekanen 6. maj 2015.
 Studienævnets medlemmer har enstemmigt 21. maj 2015 ved elektronisk afgørelse godkendt, at
studienævnsformanden kan formandsbehandle ansøgninger om individuelle studieplaner.
 Afgørelse på klagesag vedr. bedømmelse af eksamensopgave. Klagesag blev afvist af Fakultetet.
 Afgørelse på klagesag vedr. afslag på optagelse gennem kvote 2. Klagesag blev afvist af Styrelsen
for Videregående Uddannelser.
 Rettelse ti NY BA-studieordning: faget Manuel behandling. Teori og evidens var på s. 30 angivet
at fylde 5 ECTS. Faget er på 2 ECTS. Fejlen er rettet i studieordningen på hjemmesiden.


Ad pkt. 4: Ny IT-platform v. BMG
 BMG præsenterede den ny IT-platform SUND EVA, hvor alle undervisningsevalueringer på BAog KA-uddannelser lægges op.
Som udgangspunkt er der 5 obligatoriske spørgsmål for alle uddannelser på SUND. Der bliver
måske 2 valgfi skrivefelter. Dette er ikke afgjort endnu.
Platformen henvender sig til alle undervisere, studieledere og institutledere på SUND, der her
kan se svarprocenter på evalueringer af fag, sammenligne fag på tværs af uddannelsen m.m.
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Studienævnet diskuterede muligheden af at evaluere et fag i sidste undervisningstime for at se
om svarprocenten ville stige. Det kunne være et spørgsmål om blot at bruge de sidste 5-10
minutter i sidste undervisningsgang. Dette vil kræve en up-datering af Regularitetsplanen, der
er planen, som evalueringer i dag udsendes efter.
Ad pkt. 5: Drøftelse og beslutning omkring dispensation for tvungen tilmelding til eksamen og omprøver såfremt der er sammenfald med datoer. Studienævnet for medicin har vedtaget, at
studerende kan søge dispensation hvi s der er sammenfald af eksamensdatoer.
 LKK tager kontakt til studienævnssekretæren på medicin for uddybning.
Ad pkt. 6: Fristen for at indsende ansøgninger til studienævnet rettes til 14 dage før mødet.
 Studienævnet vedtog, at det er OK at ændre på fristen for at indsende ansøgninger til
behandling. Dette vil give studienævnssekretæren mulighed for at kontakte den
studerende ved manglende materiale. Den studerende får derved tid til at fremsende det
manglende materiale og ansøgningen bliver klar til mødet. Den ændrede ansøgningsfrist
meldes ud via hjemmesiden og e-learn.
Ad pkt. 7: Chiropractic education position statement v. HHL
 HHL fortalte om Chiropractic education position statement.
 HHL har I samarbejde med andre ”skolers” studieledere udarbejdet Retningslinjer for ’god
kiropraktisk uddannelse’. Indholdet kan læses i Chiropractic education position statement,
som har tilslutning fra 7 uddannelsesinstitutioner. Chiropractic education position
statement er lagt på hjemmesiden.
Ad pkt. 8: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Der var intet til punktet.
Ad pkt. 9: Ansøgninger fra studerende
 Studienævnet imødekom alle ansøgninger.
Ad pkt. 10: Ekspederede sager siden sidste møde
 Der var ingen ekspederede sager siden sidste møde.
Ad pkt. 11: Merit
 Der var ingen meritter til behandling
Ad pkt. 12: Eventuelt
 ABS spurgte til, om der kom en ny faglig vejleder for efteråret, nu da JM stopper.
NSG svarede, at der ville blive ansat en ny faglig vejleder pr. 1. september.
 Det eksatra SN-mødet der var planlagt til 29. juni, blev aflyst pga. mange afbud.
Studienævnet ville ikke kunne blive beslutningsdygtige.

Mødet sluttede kl. 14.55.
Møderække for efteråret 2015 udsendes hurtigst muligt.

Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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