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Referent:

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 9-11
Mødelokale 4, pavillonen, IOB.
Henrik Hein Lauridsen (HHL), Boye L. Jensen (BLJ),
Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Dorte Gilså Hansen (DGH),
Amanda Lücking (AL), Katrine Kildsgaard (KK),
Emilie Meldgaard (EM), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS),
Nickie Signe Glissmann (NSG) og Kristoffer Weisse (KW)

lkk
lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO),
Matilde Bil Pedersen (MBP), Kristine Gaumitz Storm (KGS)
og Celine Juel (CJ)

Lise K. Kirkedal (LKK)

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL og AMN
a. Valg til Studienævn både VIP og studerende
b. Studieintroduktion for nye studerende
c. Ændringer for kandidatuddannelsen i klinisk biomekanik
- Fremtidens Klinisk farmakologi – se bilag
d. Målbeskrivelse: Fokuseret klinikophold i privat kiropraktorpraksis
– se bilag
e. Målbeskrivelse: Fokuseret klinikophold reumatologisk afdeling –
se bilag
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f.

Målbeskrivelse: Fokuseret klinikophold i ortopædkirurgisk afdeling – se bilag
g. Fremadrettet Evaluering af hele uddannelser på SUND – se bilag
4. Til godkendelse:
i.
Billeddiagnostik I&II – ændring af eksamen
ii.
Vejledning til studerende i forbindelse med disp. ansøgning – se
bilag
iii.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
5. Merit – se medsendte oversigt.
6. Evalueringer
a. Hele uddannelsen – se bilag
b. Almen diagnostik 2 Ortopædi – se bilag
c. Almen diagnostik 3 Neurologi – se bilag
7. Kvalitetspolitik og delpolitikker
-nedsættelse af arbejdsgruppe til Delpolitik 7: Studieadministration og
studievejledning
8. Info fra Rygcenter Syddanmark
9. Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
10. Internationalisering
11. Eventuelt
−
−
−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering
 HHL orienterede omkring Valg til studienævnet for både VIP og
studerende. Selve valget afholdes den 28. november som e-valg,
men inden da skal der indleveres kandidatlister. BLJ stiller ikke op
igen, men vil hjælpe med at finde et anden VIP-medlem, der underviser på BA-delen. AL og ABS stiller ikke op til valg for de studerende, da de begge afslutter deres uddannelse. CJ har meddelt
studienævnet, at hun ikke stiller op igen. KK og EM ønsker at stille
op, og HHL bad dem om at hjælpe med at finde nye studenterrepræsentanter. Man ønsker 5 studerende samt 1-2 suppleanter.
LKK sender information omkring valget til de siddende studerende.
 HHL orienterede om studieintroduktion for nye BA-studerende,
der blev afholdt den 8. september. Her deltog Faglig vejleder fra
klinisk biomekanik og medicin.

Side 2

 ANM fremlagde udkast til forslag om ændringer på KAuddannelsen, hvor undervisningen i Klinisk Farmakologi flyttes op
på K2/K4 med undervisning én gang årligt. Registrering og Legalitet har vurderet, at ændringerne betyder, at der skal udarbejdes
en ny kandidatstudieordning. Denne vil tidligst kunne træde i
kraft pr. 1. september 2018. Studienævnet godkendte forslaget til
en ny kandidatstudieordning.
 HHL fremlagde målbeskrivelserne for de 3 fokuserede klinikophold.
 HHL fremlagde universitets principper for den fremadrettede evaluering af hele uddannelser på SUND. Som et led i institutionsakkrediteringen af SDU i 2014, blev det stillet som et krav, at de studerende skal evaluere uddannelserne i sin helhed. Der er på universitetsniveau udarbejdet et rammepapir, der på overordnet
plan definerer form og indhold af evalueringerne. Studienævnet
diskuterede hvor meget den enkelte uddannelse kan være inde
over mailteksten i forbindelse med udsendelse af evalueringen.
LKK forespørger på fakultetet.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte ændring af eksamen Billeddiagnostik
I&II for førstkommende eksamen. Eksamen ændres til en skriftlig
stedprøve uden hjælpemidler. Billeddiagnostik I&II er fortsat på
16 ECTS og med prøve efter 7-trins skalaen og ekstern censur.
Derudover godkendte studienævnet ændringer til målbeskrivelserne for Billeddiagnostik I&II. Disse er dog først gældende fra
F18.
 Studienævnet gennemgik ”Vejledning til udfærdigelse af dispensationsansøgninger”. LKK retter dokumentet til.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
4 ansøgninger blev imødekommet, 1 ansøgning blev afslået, 2 ansøgninger blev udsat til næste møde

−

Ad pkt. 5: Merit – se medsendte oversigt.
 2 ansøgninger fik imødekommelse.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af HHL, EM og KK.
Arbejdsgruppen vil indsamle oplysninger til Delpolitik 7: Studieadministration og studievejledning, så den kan behandles på et
kommende studienævnsmøde.
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−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO deltog ikke i mødet

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var ingen formandsbehandlede ansøgninger siden sidste møde.

−

Ad pkt. 9 Internationalisering
 Der var ikke emner til punktet.

−

Ad pkt. 10 Eventuelt
 Der var ikke emner til punktet.

Møderække for efteråret 2017: 6. november, 6.december og 24. januar 2018.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær
Lise K. Kirkedal.
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