Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Mandag den 4. marts 2014]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH), Rune Mieritz (RM); Boye L. Jensen
(BLJ),Anne Sofie Gilling (ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH), Amanda Lücking (AL), Elisabeth Fugl (EF) og
Anna Bjellekjær Stolpe (ABS).

Ikke tilstede: Søren O’Neill (SO), Johanne Brinch Larsen (JBL)
Faglig vejleder 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 studienævnet omkring indgangskravene til Torakal teknik og
Cervikal teknik. Torakal teknik er placeret på professionssporet på modul B6 og
Cervikal teknik er placeret på professionssporet på modul B8. Fagene eksamineres
sammen på modul B8. Teoretisk biomekanik 2 er ikke et indgangskrav til Torakal
teknik, men et indgangskrav til Cervikal teknik
HHL forslog, at der skulle være ens indgangskrav til disse to teknik fag, når de blev
eksamineret sammen og forslog at indgangskravet Teoretisk biomekanik 2 til
Cervikal teknik derfor blev slettet.
Studienævnet vedtog ændringen med ikraftræden dd.
 HHL orienterede om de kommende studieordningsændringer, der alle bliver
fremskyndet på grund af SDU´s institutionsakkreditering samt den kommende
studiefremdriftsreform. Den pædagogiske profil vil blive opdateret, der vil komme
en ny studieordning på BA-uddannelsen og der vil komme nye valgfag på
kandidatuddannelsen.
 HHL informerede omkring uddannelsens brug af ekstern censur.
Fakultetet har foretaget en optælling af brugen af ekstern censur på alle
uddannelser på fakultetet. En dårlig økonomi på fakultetet har medført en ændring i
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brugen af ekstene censorer. Klinisk Biomekanik er blevet pålagt at reducere brugen
af eksterne censorer med en tredje del.
HHL fortalte, at det blev en udfordring at skulle reducere med en tredje del, men at
ændringen ikke ville medføre, at kravene ved eksamen blev slækkede. Der skulle nu
kigges på, hvorledes man på anden vis kunne kvalitetssikre uddannelsen.
BLJ tilføjede, at det var en overordnet beslutning og at ingen studieledere eller
fagmiljøer var blevet hørt forud for beslutningen om reduceret brug. Han havde
sammen med Ulla Friis udarbejdet et forslag til brug af censur, der imødekommer
fakultetets besparrelser.
DGH tilføjede, at kvalitetssikring var vigtig både for studiet og for de studerende.
 HHL orienterede omkring et nyt instrument til måling af de studerendes kliniske
færdigheder, der var undervejs i samarbejde med ingeniører. Instrumentet skal
være en del af undervisningen i færdighedstræning og skal give de studerende feedback på udførsel af færdigheder.
 HHL informerede omkring udvikling af samarbejde med Murdoch University,
Australien. Studieledelsen arbejder fortsat på at etablere en international udveksling
med Murdoch University.
 HHL mindede om det øgede optag af studerende til pr. september 2014 og
beslutningen om at optage halvårligt. Halvårligt optag vil medføre duplering af
undervisningen, således at undervisningen bliver udbudt 2 gange årligt. Dette vil
give en bedre spredning af studenterbestanden og en bedre udnyttelse af en presset
underviserstab. Det vil også give de studerende en bedre mulighed for at tage fag på
professionssporet såfremt man kommer bagud og en bedre mulighed for at deltage i
om-prøver på professionssporet.
 Ad pkt. 4: Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning
 Ingen sager siden sidste møde.
 Ad pkt. 5: Godkendelse af vejledningskontrakter
 Godkendelser af specialekontrakter blev taget til efterretning
 Ad pkt. 6: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøgning om dispensation til at fortsætte på professionssporet B7-B8 blev delvist
imødekommet.
b) Ansøgning om dispensation for 1. årsprøven og genopstart på studiet pr. 1.
september 2014 blev imødekommet.
c) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg modul B4 blev imødekommet såfremt
dokumentation fremsendes til studienævnssekretæren.

2










d) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg modul B9 blev imødekommet såfremt
uddybende oplysninger samt dokumentation fremsendes til
studienævnssekretæren.
e) Ansøgning om tidsforlængelse ved eksamen. Ansøgningen var ikke længere aktuel.
f) Ansøgning om eftertilmelding til C2 og C3 blev imødekommet.
g) Stud. med problem i forbindelse med overgang fra gl. til ny bacheloruddannelse.
Studienævnet gav merit for Klinisk Biomekanik 3b på gl. studieordning på baggrund
af administrativ fejl af SDU.
Ad pkt. 7: Forslag til info på studienævnets hjemmeside
 Studienævnet diskuterede forslag til information på hjemmesiden omkring
manglende tilmelding til undervisning. Studienævnet godkendte forslaget.
Information omkring manglende tilmelding til undervisning vil blive lagt på
studienævnets hjemmeside.
Ad pkt. 8: Opdateret version af ”Standardisering af OSCE på KL. Biomek. v. 10.5.docx”.
 Afsnittet om ”Bedømmelse” er opdateret med ”e) Overordnet vurdering”.
Studienævnet godkendte opdateringen, der lægges på hjemmesiden.
Ad pkt. 9: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Der var ikke info fra Rygcenter Syddanmark, da SO ikke deltog i mødet.
Ad pkt. 10: Evaluering
a) Ekstremiteter E13 fremlæggelse v. Amanda Lücking
 Studienævnet diskuterede evalueringen samt den udarbejdede handlingsplan
som blev godkendt.
b) Teoretisk biomekanik 2 E13 fremlæggelse v. Mille C. Hansen
 Studienævnet diskuterede evalueringen samt den udarbejdede handlingsplan
som blev godkendt.
c) Teknik 2 E13 fremlæggelse v. Amanda Lücking
 Studienævnet diskuterede evalueringen samt den udarbejdede handlingsplan
som blev godkendt.
d) B5 – Energi og vitale funktioner E13 fremlæggelse v. Mille C. Hansen
 Studienævnet diskuterede evalueringen samt den udarbejdede handlingsplan
som blev godkendt.
Ad pkt. 11: Eventuelt
 DGH spurgte studienævnet, hvor mange studerende Forskningsenheden for Almen
Praksis kunne forvente til undervisning, og om der skulle leveres undervisningstimer
til flere hold.
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HHL svarede, at der kun ville blive ét hold studerende, måske med lidt flere
studerende og flere timer end nu. Dekanen har på grund af økonomi sagt nej til at
oprette to hold.
Mødet sluttede kl. 10.45.
Møderække for foråret 2014 er som følger: 7. april, 6. maj, 2. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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