Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 2. september 2014 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH), Boye L. Jensen (BLJ), Søren O’Neill
(SO), Amanda Lücking (AL), Anne Sofie Gilling (ASG), Elisabeth Fugl (EF), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS)

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM) og Mille Charlotte Hansen (MCH) orlov.
Faglig vejleder Nickie Signe Glissmann (NSG) og Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Meddelelser
 HHL orienterede om svar fra det juridiske kontor på SDU. Det juridiske kontor på
SDU godkender formulering omkring ”Påklædning i færdighedsundervisningen”.
Formuleringen vil blive indsat i studieordningen samt blive lagt på hjemmesiden.
 Ad pkt. 4: Status på kvalitetspolitikken
 Studienævnet nedsatte et udvalg bestående af HHL, AL og ABS. Udvalget vil arbejde
med delpolitikkerne ”Tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og undervisning”
samt ” Overgang fra job til karriere”. HHL indkalder til gruppen til et møde.
 Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende
a) Genansøgning om dispensation for 5. prøveforsøg Modul B5 blev afslået.
b) Ansøgning om 4. prøveforsøg Modul B4 blev imødekommet såfremt
dokumentation fremsendes til studienævnssekretæren.
c) Ansøgning om eftertilmelding til 7. semester (K1 og K2 på KA) blev
imødekommet.
d) Ansøgning om eftertilmelding til Thorakal teknik blev imødekommet.
e) Ansøgning om eftertilmelding til Modul B5 øvelser blev imødekommet.
f) Ansøgning om eftertilmelding til Modul B1 og Modul B2 samt overflytning til ny
studieordning blev imødekommet.
g) Ansøgning om overflytning til ny studieordning blev imødekommet.
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h) Ansøgning om disp. til at påbegynde kandidatudd. uden at have bestået Valgfag
klinikophold blev imødekommet. Valgfaget skal afvikles hurtigst muligt og senest
med udgangen af indeværende semester 31.01.2015,
i) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B5 prof. Spor blev imødekommet.
j) Ansøgning om tidsforlængelse til skriftlig eksamen på Modul B5 og Modul B6
blev imødekommet.
k) Ansøgning om eftertilmelding til Modul B3 og Modul B4 blev imødekommet.
 Ad pkt. 6: Præsentation af studieordninger
 HHL præsenterede den nye BA-studieordning for studerende indskrevet pr. 1.
september 2014 ogforklarede hvori forskellene lå i forhold til den gamle BAstudieordning. Studienævnet godkendte den nye BA-studieordning for Klinisk
Biomekanik.
 HHL præsenterede BA-Overgangsstudieordning for studerende før 1. september
2014 og hvorfor det på grund af fremdriftsreformen, institutionsakkreditering af
SDU og det systematiske kvalitetsarbejde på SDU har været nødvendigt at udarbejde
en overgangsstudieordning. Studienævnet godkendte BA-Overgangsstudieordning
for Klinisk Biomekanik.
 HHL fremlagde en skematisk oversigt i forbindelse med manglende BA-fag, således
at igangværende studerende kan se, hvor de på den ny BA-studieordning har
mulighed for at tage fag, som de mangler på den gamle BA-studieordning.
Studienævnet godkendte oversigten, der lægges på Bachelorrummet Med/Biomek
på e-learn samt på hjemmesiden for klinisk biomekanik.
 HHL præsenterede KA-Overgangsstudieordning for indskrevne studerende og
hvorfor det på grund af fremdriftsreformen, institutionsakkreditering af SDU og det
systematiske kvalitetsarbejde på SDU har været nødvendigt at udarbejde en
overgangsstudieordning. Studienævnet godkendte KA-Overgangsstudieordning for
Klinisk Biomekanik.
 Ad pkt. 7: Studiefremdriftsreformen
 HHL fortalte om Studiefremdriftsreformen.
 Ad pkt. 8: Omprøver for BA-fag på overgangstudieordning
 Modulsekretær Rigmor Jepsen havde lavet et udkast for eksamen og omprøver for
B1 Liv, sundhed og sygdom, B2 Fra celle til individ samt B4 Bevægelse og arbejde på
BA-overgangsstudieordningen. Studienævnet gennemgik dette udkast og godkendte
det.
Såfremt den også godkendes af studienævn for medicin, kan oversigten lægges på
Bachelorrummet Med/Biomek på e-learn samt på hjemmesiden for klinisk
biomekanik.
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 Ad pkt.: 9 Tvungen merit
 Optagelsen på SDU har ved optagelse af nye studerende pr. 1. september 2014 i
deres optagelsesbrev skrevet, at ”studerende har pligt til at oplyse om og søge merit
for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb
på samme niveau. Hvis oplysningerne om beståede uddannelseselementer fra alle
tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau er urigtige eller
mangelfulde, vil universitetet indberette sagen for rektor, som har mulighed for at
iværksætte disciplinære foranstaltninger. Dette fremgår af § 18 stk. 2 i
bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelserne ved universiteterne”.
Beskeden har medført mange ængstelige henvendelser til de faglige vejledere samt
ekstra mange meritansøgninger ved studiestart. Helle Gad har taget problematikken
videre til SAK ADM gruppen på SDU. Lederen af Eksamenskontoret og lederen af
Studieservice har lovet at ændre teksten til noget mere oplysende og forklarende
ved næste optag.
 Ad pkt. 10: Studerende - gener under behandling
 ASG fortalte,hvordan hun har fået gener i ryg, skuldre og hænder i løbet af sin
studietid. Generne har medført, at hun har været nød til at afbryde sit studium og
uddannelsen som kiropraktor. ASG efterlyste mere information omkring gener i
løbet af uddannelsen og øget fokus på dette, da der ikke tales om gener blandt
studerende på studiet. ASG udtræder af studienævn for klinisk biomekanik.
HHL ønskede mere fokus på forebyggelse af gener i undervisningen og havde sat
punktet omkring gener hos de studerende på det næste undervisermøde.
 Ad pkt. 11: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SN meddelte sidste nyt fra Middelfart. Her er mange studerende og få ansatte.
 Ad pkt. 12: Suppleant for næstformand
 MCH holder orlov i dette semester. Studienævnets medlemmer valgte AL og ABS
som nye næstformænd. AL og ABS deles om posten som næstformand, da de begge
er meget engagerede i andre studenteraktiviteter i dette semester.
Studienævnssekretæren søger om godkendelse af valget af næstformænd hos
dekanen.
 Ad pkt. 13: Udskydes til næste møde.
 Ad pkt.14: Eventuelt
 DGH fortalte om studiestarten, som hun er en del af. DGH spurgte studienævnet om
deres kendskab til SPS-enheden på SDU og hvorledes man kan hjælpe studerende,
der har brug for særlig støtte og vejledning.
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 EF fortalte sidste nyt omkring WCCS´s Regional Event der afholdes på SDU 5.-7.
september 2014. Der er nu over 100, der har tilmeldt sig. EF inviterede
studienævnets medlemmer til at komme fredag den 5. september klokken 18.30 i
U45.
Mødet sluttede kl. 11.10.
Møderække for efteråret 2014 er som følger: 7. oktober, 4. november og 2. december.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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