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Emne:

Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik

Dato og tidspunkt:

Onsdag den 4. december 2019
Klokken

Sted:

Mødelokale 4. 1. sal i Pavillonen, IOB

Inviterede:

Henrik Hein Lauridsen
Anne Mølgaard Nielsen
Dorte Gilså Hansen
Søren Francis Dyhrberg O'Neill
Stefan P. Mortensen
Amalie Lund Kær
Sofie Amalie Gersling Wolff
Emilie Meldgaard
Kristine Ruby Nielsen
Jakob Christian Dersch
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen
Lise Kæmsgaard Kirkedal

Afbud fra:

Dorte Gilså Hansen, Amalie Lund Kær & Sofie Amalie Gersling
Wolff

Mødeleder:
Referent:
Faglig vejledere:

Henrik Hein Lauridsen
Lise Kæmsgaard Kirkedal
Amalie Lund Kær & Sofie Amalie Gersling Wolff deltog ikke

Møde i dispensationsudvalget :

Onsdag den 27. november 2019

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den
4. oktober.

Dagsorden blev godkendt

3. Orienteringspunkt

Orientering fra Studieledelsen

lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Referat blev godkendt.

•

Der var valg for studerende til studienævnet den 26.og 27. november. Der blev valgt 5 faste medlemmer

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

samt 2 suppleanter. HHL ønskede de studerende tillykke med valget og udtalte sit ønske om, at de 2
suppleanter blev inviterede og deltog i studienævnets møder.
•

Indstilling om ændring af de "obligatoriske forudsætninger" for faget B12 Kommunikation – Kiropraktisk
interview blev enstemmigt vedtaget den 13. november.
AMN fortalte kort om årsagen til ændringen.
Tak til alle for hurtig respons.
Ændringerne blev registreret inden fristen og vil
fremgå af studyguiden for faget F20.

•

Studienævnet godkendte på sidste møde 1. november 2019 en ændring i eksamensformen for Præklinisk kursus.
HHL fortalte, at Fakultetet efter indstilling har godkendt, at eksamen i Præklinisk kursus består af en
præklinisk stand-prøve og en skriftlig eksamen uden
hjælpemidler – 2,5 ECTS - med én samlet bedømmelse.
Dette bliver for eksamen F20 og fremefter.

•

Præsentation af Logbog, herunder MiniCEX.
HHL og SO gennemgik det kliniske år og præsenterede hvorledes klinikopholdene bliver monitoreret
undervejs og supervisioner registreret ved hjælp af
MiniCEX.
Studienævnet så SO´s videopræsentation.
Der arbejdes på at indføre systemet til turnus.

•

Opfølgning på programmet UniHelpr v/AMN
AMN fortalte at Fakultetet vil opstarte pilotprojekter,
hvor produktet UniHelpr benyttes til at danne grupper for førsteårsstuderende på visse udvalgte uddannelser. UniHelpr er et program, der via en algoritme matcher universitetsstuderende i studiegrupper
baseret på personprofiler og forventninger. Tanken
er at gode studiegrupper bl.a. kan øge studerendes
trivsel på uddannelsen og mindske frafald. Klinisk
biomekanik har tilbudt at indgå i pilotprojektet ift.
dannelse af studiegrupper på B2 (efter studiestartsopgaven). Afklaring afventer.

Side 2

4. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr. 4)

5. Kvalitetssikring og
-udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.

a)

Delpolitikkerne 1 og 4 samt foreløbig Handleplan – se bilagene 5a)
HHL præsenterede Handleplanen.
Studienævnet godkendte Handleplan for Delpolitik 1 og Delpolitik 4.

b)

Evaluering v. studerende – se bilagene 5b
• B9 Hjerne og sanser F19 v. JPSA
Svarprocent 37,8%
Tovholder kommenterede væsentlige opmærksomhedspunkter, herunder koordinering af kursus samt
undervisning, og plan for opfølgning.
Studienævnet godkendte handleplanen.
• K5/K6 Billeddiagnostik 1&2 F19 v. JCD
Svarprocent 66,7 %.
Tidligere var der en lektionsplan. Med overgang til
ODIN indgår lektionsplanen i Studyguiden.
Tovholder kommenterede væsentlige opmærksomhedspunkter og plan for opfølgning.
Studienævnet godkendte handleplanen.
• B1 Celler og væv E19 v. JPSA
Svarprocent 43,9%
Tovholder kommenterede væsentlige opmærksomhedspunkter, herunder at klinisk biomekanikstuderende føler sig overset af underviserne, og opfølgning herpå.
Studienævnet noterer sig at alle undervisere på modulet er blevet/bliver gjort opmærksom på, at de underviser både biomek- og medicinstuderende og at
de med fordel kan inkludere eksempler med direkte
relevans for kiropraktorer.
Studienævnet godkendte handleplanen.
• B3 Obs., pal. og bevægepal. E19 v. EM
76,5%
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6. Studieordninger,
kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§ 18, stk.
4, nr. 2)

a)

7. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

a)

8. Eventuelt

Udsættes til næste møde, så handleplan fra biomedicinsporet kan indgå.
B5 Kredsløb og respiration E19 v. KRN
Svarprocent på 35,4%
Mange kommentarer omkring Farmakologi.
Tovholder tager dem til efterretning.
Studienævnet godkendte handleplanen.
B7 Klinikophold A E19 v. JCD
Svarprocent på 35,5%
Mange kommentarer omkring, hvad der forventes at
blive givet feedback på og ønske om ’hands on’.
Studienævnet godkendte handleplanen.
Tovholder tager dem til efterretning
B11 Ortopædisk og neurologisk us. E19 v. JCD
Udsættes til næste møde.
K5 Præklinisk kursus E19 v. KRN
Udsættes til næste møde.
K7 Øvelsesterapi og træning 2 E19 v. JPSA
Udsættes til næste møde.
Kandidatspeciale 2-3 E19 v. EM
Svarprocent på 9,5%
2 studerende ud af 21 har besvaret evalueringen!
Studienævnet godkendte handleplanen.

.
Orientering om "Anden eksamensform end den ordinære eksamen ved omprøver " – se bilag ” Anden eksamensform…”
HHL og AMN tager dette med til det kommende undervisermøde. Eventuelle ændringer af eksamensform ved omprøver
skal indstilles til godkendelse i studienævnet.

Info fra Rygcenter Syddanmark.
SO fortalte at der var mange studerende (46) på Rygcenteret.

•

JCD: ønske om en forelæsning omhandlende tværfagligt samarbejde i primærsektoren for medicin- og
biomekanikstuderende, med cases fra forskellige
faggrupper (medicin, klinisk biomekanik, fysioterapi).
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•

HHL & AMN bad JDC sende et skriftligt forslag til
Studienævnet (LKK).
JPSA: evalueringen af K1 Ekstremiteter E19 på sidste undervisningsgang var ikke en ”rigtig evaluering”,
de studerende følte ikke, at de kom igennem med
deres evaluering.
AMN følger op på dette.

Med venlig hilsen
Lise Kæmsgaard Kirkedal
Studieadministrativ medarbejder
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab
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