Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 3. marts 2015]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO,) Dorte Gilså Hansen (DGH), Mille Charlotte
Hansen (MCH), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS) , Amanda Lücking (AL), Magnus Rudbæk Christensen (MRC), og
Kristoffer Weisse (KW).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM) og Boye L. Jensen (BLJ)
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 mødet 9. december blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Referat fra mødet 3. februar blev godkendt.
 Ad pkt. 4: Studienævnet 2015
 HHL bød velkommen til Kristoffer Weisse (KW), der deltog i et studienævnsmøde for
første gang.

HHL gennemgik kort Retningslinjer for studienævnsmedlemmers tavshedspligt, som
KW har fået tilsendt.
 Ad pkt. 5: Til information
I. Optagelsesprøve for at komme ind på uddannelsen i Klinisk Biomekanik
 HHL fortalte, at optagelsesproceduren for at blive optaget på uddannelsen er lavet
om. Optagelsesprøven vil fra dette forår 2015 bestå af en MCQ samt et interview.
Information omkring den nye optagelsesprocedure er lagt på SDU´s hjemmeside:
http://www.sdu.dk/Uddannelse/Bachelor/Klinisk_biomekanik/Adgangskrav
 HHL fortalte endvidere, at Lotte O´Neill ( Aarhus Universitet) havde hjulpet med at
analysere frafaldstallene på klinisk biomekanikuddannelsen.
Lotte O´Neill har tidligere været ansat på SDU og har da blandt andet arbejdet med
Optagelseprøven på medicin og klinisk biomekanik. Hendes analyse af
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frafaldstallene viste, at et svagt studiemiljø på uddannelsen er årsagen til frafaldet.
Studieledelsen har ved semesterstart september 2014 og igen ved semesterstart
februar 2015 haft fokus på at styrke fællesskabet blandt de ny-optagede klinisk
biomekanikstuderende gennem arrangenmeneter i forbindelse med studiestarten
med henblik på at styrke uddannelsens studiemiljø.
II.

Handlingsplan for modul B2.
 Studienævnet diskuterede Tovholder John Chemnitz´ s henvendelse til Studienævnet for
Medicin og Studienævnet for Klinisk Biomekanik, der på baggrund af eksamensresultatet
for modul B2 Bevægeapparatet januar 2015, havde udarbejdet et forslag til en
handlingsplan for modulet. Planen forslår justeringer i undervisningsforløbet samt pensum
fremadrettet. Planen omhandler også et forslag til afvikling af om-prøve for de studerende,
der dumpede B2 eksamen januar 2015 samt B4 (gl. studieordning).
Studienævnet for Klinisk Biomekanik er positivt indstillet overfor handlingsplanen og
afventer, at henvendelsen har været drøftet og behandlet af studienævn for medicin.
Herefter vil studienævnet træffe en beslutning.

 Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL indkalder MCH og AL til et arbejdsmøde. Studienævnssekretæren følger op på,
hvilke delpolitikker, man på det fælles studieledermøde på fakultetet, beslutter at
studienævnenen skal arbejde med i indeværende semester.
 Ad pkt. 7: Godkendelse af Ny Kandidatstudieordning
 HHL præsenterede den nye kandidatstudieordning, der skal træde i kraft pr. 1.
september 2015.
HHL gennemgik særligt de 3 nye valgfag.
HHL vil på det kommende møde gennemgå målbeskrivelsen for Klinisk Farmakologi
I og II, der bliver selvstændige fag på den nye kandidatstudieordning på i alt 4 ECTS.
Studyguiden for Faget Almen medicin vil blive tilpasset, idet farmkologidelen tages
ud.
Studienævnet godkendte den nye kandidatstudieordning med ikrafttræden den 1.
september 2015.
 Ad pkt. 8: Ansøgninger fra studerende
 Ansøgning om eftertilmelding til undervisning blev imødekommet
 2 Ansøgninger om at måtte afvikle skriftlig eksamen på svensk blev imødekommet
med henvisning til bachelorstudieordningens § 5.13.1. omkring eksamenssprog.
 Ansøgning om disp. til at tage om-prøve i modul B2 i august blev udsat til næste møde, idet
man forventer, at der tages en fælles fakultær beslutning omkring om-prøve for
studerende, der i januar 2015 dumpede eksamen i B2 efter den 19. marts, hvor studienævn
for medicin afholder møde. Studienævnssekretæren kontakter ansøger.
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 Ad pkt. 9: Eventuelt
 Fagligvejleder NSG spurgte til muligheden for at studienævnet ville dispensenre for
indgangskravet til Lumbal teknik. Resultatet på B4 eksamen (gl. studieordning) er
først kommet den 2. marts og de studerende er allerede påbegyndt undervisningen
i Lumbal teknik. B4 er indgangskrav til blandt andet Lumbal teknik.
Studienævnet drøftede dette, men enedes om at fastholde indgangskravet til
Lumbal teknik. De studerende skal bestå B4 først.
 DGH spurgte de studerende i nævnet om deres kendskab til brugen af den
anbefalede faglitteratur, der anføres i studyguiden, idet hun sad med i en
arbejdsgruppe, der skulle tilpasse studyguiden for Faget Almen medicin.
Studienævnet diskuterede køb og brug af faglitteratur kontra slides som
undervisning- og eksamensforberedelse.
De studerende i nævnet ville gerne forhøre sig blandt medstuderende om køb og
brug af faglitteratur og melde tilbage til DGH.
Mødet sluttede kl. 11.00.
Møderække for foråret 2015: 14. april, 5. maj, 3. juni

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