Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 5. oktober 2016]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Boye
L. Jensen (BLJ), Amanda Lücking (AL), Emilie Meldgaard (EM) og Katrine Kildsgaard (KK).

Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO), Kristoffer Weisse (KW), Nickie Signe Glissmann (NSG) ,
Matilde Bil Pedersen(MBP) og Anna Bjellekjær Stolpe (ABS).

_________________________________
− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde
− Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 HHL orienterede, at Amanda Teglhus er valgt til ny studenterrådsformand.
 HHL orienterede omkring statusmøde for Klinisk biomekanik 2016.
Der blev den 19. august 2016 afholdt statusmøde for uddannelsen i Klinisk biomekanik.
Ved mødet deltog fra uddannelsen HHL, AMN, AL og LKK og fra fakultetet deltog blandt
andre dekan Ole Skøtt, uddannelseschef Merete Munk, institutleder, IRS Rikke LethLarsen samt institutleder, IOB Jørgen Povlsen.
HHL fortalte om statusmødets formål og det forudgående arbejde med at udarbejde en
statusrapport. I statusrapporten indgik studienævnets behandling af universitetets
delpolitikker. På baggrund af statusrapporten og emner diskuteret på Statusmødet den
19. august, blev der udarbejdet en handlingsplan for statusmødet.
HHL gennemgik handlingsplanen og de emner, som studieledelsen og fakultetet skal
arbejde med frem mod det næste års statusmøde for uddannelsen.
Studienævnet diskuterede følgende emner: ”Frafald på BA efter 1 år”, ”Studerende
forsvinder mellem BA og KA”, ”Forskningsdækning”, ”Undervisning i radiografi”,
”Undervisning i billeddiagnostik” samt ”Evalueringer”.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
2 ansøgninger blev godkendt.
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−

Ad pkt. 5: Møde m. Syddanske Studerende omkring Internationalisering
 EM fortalte, at foreningen Syddanske Studerende havde indkaldt
studenterrepressentanter fra studienævnene på SUND til et netværksmøde.
På mødet deltog EM og MBP fra studienævnet for klinisk biomekanik.
Foreningen Syddanske Studerende vil indkalde til netværksmøder 2 gange pr. semester.
Formålet med netværksmøderne er, at studenterrepressentanterne fra SUND kan
sparre med hinanden.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL arbejder på Delpolitik 5: ”Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og
videngrundlag”.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO deltog ikke i mødet.
 HHL fortalte, at han og SO arbejder med at oprette aftaler for afvikling af klinikophold
C1-C3 i og uden for regionen. Der bliver flere og flere studerende på C1-C3 holdene, og
Rygcenter Syddanmark har ikke kapaciteten til at imødekomme dette.

−

Ad pkt.8: Ekspederede sager siden sidste møde
 LKK orienterede, at der ikke var ekspederede sager siden sidste møde.

−

Ad pkt.9: Internationalisering
 Arbejdsgruppen bestående af HHL, AMN, MBP og KK mødes første gang i uge 45.

−

Ad pkt. 10: Eventuelt
 Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet var indkaldt fra 9.00-11.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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