Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Mandag den 1. september 2015]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Boye L. Jensen (BLJ), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Søren O’Neill
(SO), Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Mille Charlotte Hansen (MCH), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS) , Amanda
Lücking (AL), Magnus Rudbæk Christensen (MRC)og Kristoffer Weisse (KW).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Magnus Rudbæk Christensen (MRC)
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 1. juni blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 HHL bød Anne Mølgaard Nielsen velkommen som nyt udpeget VIP-medlem. ANM er valgt som
suppleant til Studienævn for Klinisk Biomekanik. ANM er i gang med sin sidste del af Ph.dstudiet og har tidligere siddet i studienævnet for klinisk biomekanik.
 HHl gennemgik ”Håndtering af sager om eksamensuregelmæssigheder i forbindelse med
studiefremdriftsreformen”, en procedurebeksrivelse fremsendt af Studieservice
 HHL orienterede om de Reviderede disciplinære regler overfor studerende ved Syddansk
Universitet - gældende fra 1. september 1015. Reglerne om disciplinære foranstaltninger over
for de studerende ved SDU er at finde på hjemmesiden klik her




Ad pkt. 4: Til godkendelse: censurform på BA-studieordning og KA-studieordning.
 Som følge af ændringerne i censurformen på BA medicin før sommerferien har HHL og LKK
gennemgået censurformerne på BA-uddannelsen i klinisk biomekanik og Ny KA-uddannelse i
klinisk biomekanik. Dette har givet anledning til visse ændringer, for at tilpasse kravet, at
mindst 1/3 af en uddannelses samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver.
HHL og LKK gennemgik skematisk hvorledes de forskellige fag på BA- og KA-uddannelsen
eksamineres, og hvor der var sket ændringer.
Studienævnet godkendte ændringerne, og LKK fremsender disse til Eksamenskontoret.
Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende
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 1 studerende blev bedt om at fremsende en ny ansøgning, 1 ansøgning blev afvist og 3
ansøgninger blev imødekommet.
Ad pkt. 6: Evalueringer fra F15 v. ABS
 B2 Bevægeapparatet : 28,9 % havde svaret på evalueringen. Generel tilfredshed med
undervisningen og eksamen.
 K2 Radiografi. 94,60 % havde svaret på evalueringen. Stor tilfredshed med undervisningen. Dog
var holdene for store i færdighedslaboratorieundervisningen.
 Teoretisk Biomekanik 2: 17 % har svaret på evalueringen. Overordnet positive kommentarer.
Ad pkt. 7: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af HHL, MCH og ABS. HHL indkalder til det næste
møde i arbejdsgruppen.
Ad pkt. 8: Forslag til fastsættelse af dato/periode for omprøver
 Studiesekretæren på Klinisk biomekanik havde fremsat et ønske om, at der bestemmes faste
datoer og perioder for omprøver. Der var fremsendt forslag af studiesekretæren.
Studienævnet diskuterede og godkendte det fremsendte forslag til fremtidig planlægning af
omprøver. LKK giver besked til studiesekretæren.
Ad pkt. 9: Ekspederede sager siden sidste møde
 LKK orienterede om 1 formandsbehandlet ansøgning omhandlende dispensation til at aflægge
eksamen i B8 Filosofi ultimo august 2015. Ansøgningen blev formandsbehandlet den 12. august
2015.
Ad pkt. 10: Merit
 Der var ingen meritansøgninger til behandling.
Ad pkt. 11: Eventuelt
 SN fortalte, at man på Rygcenter Syddanmark ønskede at arbejde på at revidere Logbøgerne
for C1, C2 og C3.
SN orienterede omkring de ønskede ændringer (4 nye punkter) og bad studienævnet om lov
til at fortsætte med arbejdet.
Studienævnet så positivt på forslaget og bad SN fortsætte med arbejdet.
SN fremsender de reviderede Logbøger til godkendelse i studienævnet, når disse er færdige.
 Den udmeldte mødedato 4. november falder i eksamensugen.
Studienævnet enedes om at flytte sn-mødet til den ugen efter, den 11. november 2015.

Mødet sluttede kl. 11.05.
Møderække for efteråret 2015 er som følger: 6. oktober, 11. november, 1. december

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