Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 4. november 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), Rune Mieritz (RM), Amanda Lücking (AL).

Ikke tilstede: Elisabeth Fugl (EF), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS), Johannes Mackeprang (JM) og Mille
Charlotte Hansen (MCH) orlov.
Faglig vejleder Nickie Signe Glissmann (NSG) 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. 6: Ansøgninger fra studerende blev rykket op på dagsordenen, da flere medlemmer
skulle gå før mødets sluttidspunkt.
a) Genansøgning om dispensation for 4. prøveforsøg Modul B10 blev imødekommet.
b) Ansøgning om disp. for indgangskrav til C3 blev imødekommet.
c) Ansøgning om disp. for overflytning til ny studieordning blev imødekommet.
 Ad pkt. 3: Meddelelser
A. HHL fortalte om Direktionens 2 nye indsatsområder: Internationalisering og
talentudvikling.
Internationalisering: der kommer mere fokus på udvekslingsprogrammer mellem
universiteter samt SDU-studerendes muligheder for at kommer ud i verden og læse
f.eks. et semester. Det er lige nu muligt for klinisk biomekanik-studerende både på
BA- og KA-uddannelsen at tage et valgfag:klinikophold uden for DK. Der er p.t. ikke
aftaler om udvekslingsophold med andre ”kiropraktor-skoler”.
Talentudvikling: f.eks. elitespecialer. Uddannelsen i Medicin, SDU har påbegyndt
elitespecialeforløb og HHL og forskningsleder Jan Hartvigsen vil undersøge nærmere,
hvad disse indebærer.
B. HHL orienterede om Fakultetets nye evalueringsplatform, der var næsten
færdigudarbejdet. Evalueringsplatformen var blevet præsenteret på det forrige
studieledermøde og skulle blive meget brugervenlig og let at finde rundt i for
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studieledelsen, studienævnets medlemmer og underviserne. Man vil kunne se alle
evalueringer med grafer etc. og både evalueringer og handleplaner ville blive lettere
at finde.
Ad pkt. 4: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHl fremlagde Dokumentationsrapport for 6. delpolitik og 8. delpolitik udarbejdet
af Arbejdsgruppen (bestående af ABS, AL og HHL).
6. delpolitik: Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og
undervisning. Arbejdsgruppen vurderer, at uddannelsen i klinisk biomekanik
opfylder de af fakultetet opsatte standarder på nær standard 6.3.3, der kun opfyldes
delvist. Standard 6.3.3 Uddannelsen er tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre
én eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for uddannelsens normerede
studietid opfyldes kun delvist, idet det kun er muligt at tage et eller flere
klinikophold i udlandet, beskrevet i BA- og KA-studieordningen under §5.2, men
øvrige ophold i udlandet er ikke muligt i øjeblikket. Studieledelsen på Klinisk
Biomekanik har arbejdet meget på at lave en aftale med Murdoc University,
Australien, men fakultetet har ikke forhandlet en aftale på plads endnu.
8. delpolitik: Delpolitik for overgang til job og karriere. Arbejdsgruppen vurderer, at
uddannelsen i klinisk biomekanik opfylder de af fakultetet opsatte standarder.
Ad pkt. 5: Retningslinjer i forbindelse med ansøgning om dispensationer.
 Studienævnet diskuterede de nuværende retningslinjer og praksis i forbindelse med
dispensationsansøgninger vedrørende tidsforlængelse, ekstra prøveforsøg og
særlige forhold/omstændigheder.
Studienævnet diskuterede herunder, hvorledes studerende bedst vejledes i
forbindelse med dispensationsansøgninger, således at ansøgnigerne er udfyldte
korrekt og relevante oplysninger og dokumentation er vedlagt fra begyndelsen.
Studienævnssekretæren formulerer en tekst omkring dispensationsansøgninger ,
der efter godkendelse af studienævnet kan lægges på hjemmesiden.
Ad pkt. 7: Der var ingen ekspederede sager siden sidste møde.
Ad pkt. 9: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO fortalte, at klinisk lektor Bente Thomsen går på pension ved årsskiftet. Bente
Thomsen har været supervisor for mange klinisk biomekanik-studerende.
Ad pkt.10: Eventuelt
 Der var ingen punkter

Mødet sluttede kl. 10.35.
Møderække for efteråret 2014 er som følger: 9. december. Møderække for foråret 2015 følger
hurtigst muligt.

2

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