Studienævnet for Klinisk Biomekanik

Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk
Biomekanik
Dato og tidspunkt:
Sted:

Tirsdag den 4. oktober 2018 kl. 9-11.
Mødelokale 4, Pavillonen, IOB.

Deltagere:

Henrik Hein Lauridsen (HHL), Anne Mølgaard Nielsen (AMN),
Dorte Gilså Hansen (DGH), Stefan P. Mortensen (SPM),
Søren O’Neill (SO), Jakob Christian Dersch (JCD), Katrine
Kildsgaard (KK), og Emilie Meldgaard (EM).

Faglig vejledere:

Kristoffer Weisse (KW) og Solvej Christensen Teglhus (SCT).

Afbud fra:

Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen (JPSA)

Referent:

Lise K. Kirkedal (LKK)

lkk
lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL og AMN
a. Jack Starche Jensen er valgt - og nu godkendt af rektor - som studenterrepræsentant fra KB til institutrådet på IOB.
b. Spydspidsprojekt om SDU-PACS
c. Det nye Blackboard-kursusrum: ”Klinisk Biomekaniks Forum’”
d. Fagrådets reviderede vedtægter (bilag).
4. Til godkendelse:
i.
Til-rettede ”Regler og procedurer i klinik – se bilag
ii.
Til-rettede målsætninger på modul 5– se bilag
iii.
Anmodning om ændring af ECTS-fordeling på modul B5– se bilag
iv.
Anmodning om ændring af ECTS-fordeling på modul B8 – se bilag
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v.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
−
−
−

−

−
−

Til-rettede dokumenter vedr. Klinikophold A gældende fra F19 –
se bilag
vi.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
Merit – se medsendte oversigt
Kvalitetspolitik og delpolitikker
Info fra Rygcenter Syddanmark
Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
Internationalisering
Eventuelt
Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering og diskussion
 HHL fortalte, at Jack Starche Jensen, der blev valgt som studenterrepræsentant fra KB til institutrådet på IOB, nu er godkendt af
Rektor.
 HHL orienterede om spydspidsprojektet SDU-PACS, en database
med anonymiserede sygehistorier, MR og CT billeder, bygget oven
på KIR PACS, der benyttes af flere uddannelser på SUND. Med en
del fra Rektors Pulje skal SDU-PACS, i samarbejde med SDU Universitets Pædagogik, implementeres i undervisningen.
 AMN fortalte om det nye Blackboard-kursusrum: ”Klinisk Biomekaniks Forum’”, som er et fælles forum for alle klinisk biomekanikstuderende. Med oprettelsen af det fælles forum, nedlægges Faglig vejleders rum samt Kandidatrum på e-learn. Det fælles rum for
bachelorstuderende på Medicin og Klinisk biomekanik fortsætter
uforandret.
 AMN orienterede studienævnet om oprettelsen af det nye Fagråd
og reviderede vedtægter.
AD pkt. 4:
 Studienævnet godkendte dokumentet ”Regler og procedurer i klinik”.
 Studienævnet godkendte målsætninger på modul 5
 Studienævnet godkendte ændring af ECTS-fordeling på modul B5
 Studienævnet godkendte ændring af ECTS-fordeling på modul B8
 Studienævnet godkendte dokumenter vedr. Klinikophold A gældende fra F19
AD pkt. 4: Dispensationsansøgninger (lukket punkt)
 dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.
AD pkt. 5 Meritansøgninger (lukket punkt)

Side 2

 Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.
−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL nedsatte et udvalg bestående af EM og HHL (KK er standby).

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO melder alt vel.

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt)
 Formandsbehandling blev taget til efterretning.

−

Ad pkt.9: Internationalisering
 Punktet måtte udsættes grundet tidsnød

−

Ad pkt.10: Eventuelt

Møderække for efteråret 2018: 13. november, 12. december.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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