Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 5. maj 2015]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Boye L. Jensen (BLJ), Mille Charlotte Hansen (MCH), Anna
Bjellekjær Stolpe (ABS) , Amanda Lücking (AL), og Kristoffer Weisse (KW).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO,) Dorte Gilså Hansen (DGH) og Magnus Rudbæk
Christensen (MRC)

Faglig vejleder Nickie Signe Glissmann (NSG) og Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra mødet 14. april blev godkendt.


Ad pkt. 3: Godkendelse: Rettelse til NY BA-studieordning
 Studienævnet tilslutter sig rettelserne og godkender ændringerne.
Den Ny BA-studieordning rettes til derefter.



Ad pkt. 4: Godkendelse: Rettelse til KA overgangsordning:
 Studienævnet tilslutter sig rettelserne og godkender ændringerne.
KA-overgangsordning rettes til derefter.



Ad pkt. 5: Godkendelse: Rettelse til NY KA-studieordning: Engelske oversættelser af fag tilføjet.
 Studienævnet godkender oversættelserne. Den Ny KA-studieordning rettes til derefter.



Ad pkt. 6: Orientering
I.

Studienævnet godkendte afskaffelsen af reglen om max 2 om-prøver pr. semester. Reglen
om max 2 om-prøver pr. semester har været en fælles beslutning på udannelserne i Klinisk
biomekanik og Medicin for at beskytte de studerende, så de ikke pressede sig selv til at
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II.



tage mange om-prøver især i august. På grund af Studiefremdriftsreformen er denne regel
dog ikke længere hensigtsmæssig og derfor afskaffes den.
HHL orienterede studienævnet om afgørelse på klagesag vedrørende afslag på 5.
prøveforsøg. Studienævnet tog afgørelsen til efterretning.

Ad pkt. 7: Status på studiefremdriftsreformen for eksisterende studerende
 HHL fortalte, at alle studerende indskrevet på uddannelser før 1. september 2014 fra
efterårssemesteret 2015 også bliver omfattet af studiefremdriftsreformen.
Dvs. at ”gamle” studerende pr. 1. september 2015 også skal tilmeldes undervisning og
eksamen svarende til 30 nye ECTS pr. semester.



Ad pkt. 8: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL fremlagde arbejdsgruppens rapport for Delpolitik for rekruttering og optagelse samt
Delpolitik for studiestart.
 Alle indikatorer var opfyldt undtagen indikator 2.2.2.2, som var ’delvist opfyldt’ grundet
manglende faglige tutorer, som læser klinisk biomekanik.
Handlingsplan: Der er allerede taget kontakt til den ansvarlige person for studiestarten og
lavet aftaler om at tilknytte flere faglige tutorer, som læser KB.
 Arbejdsgruppen havde bestået af MCH, AL og HHL.
Studienævnet godkendte rapporten.



Ad pkt. 9: Ansøgninger fra studerende
 Studienævnet imødekom alle ansøgninger.



Ad pkt. 10: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Der var ikke info fra Rygcenter Syddanmark, da SO ikke deltog i mødet.



Ad pkt. 11: Ekspederede sager siden sidste møde
 Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning.



Ad pkt. 12: Merit
 Der var ingen meritter til behandling



Ad pkt. 13: Specialer
 Godkendelser af specialekontrakt blev taget til efterretning
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Ad pkt. 14: Eventuelt
 NSG præsenterede, at studiefremdriftsreformens ikrafttræden pr. 1. september 2015 for
eksisterende studerende ville give problemer for studerende med en individuel studieplan.
Disse studerende har af forskellige årsager fået lagt en individuel studieplan hos de faglige
vejledere for at få deres studie til at gå op. De vil ikke kunne honorere kravet om 30 nye
ECTS pr. semester.
 Studienævnet diskuterede problemstillingen og mulige løsninger.
 Studienævnet kan jf. §7 stk. 4 i Uddannelsesbekendtgørelsen dispensere for kravet om 30
nye ECTS pr. semester, hvis der foreligger særlige forhold.
 Studienævnet enedes om, at eksistenrende studerende med individuelle studieplaner skal
kontakte de faglige vejledere for gennemgang af deres individuelle studieplan inden disse
fremsendes til godkendelse i studienævnet.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Møderække for foråret 2015: OBS ny dato: 1. juni

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