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Mandag den 5. december 2017 kl. 13-15
Mødelokale 2, stuen, IOB.
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Katrine Kildsgaard (KK), Matilde Bil Pedersen (MBP),
Emilie Meldgaard (EM), Kristine Gaumitz Storm (KGS),
Anna Bjellekjær Stolpe (ABS), Amanda Lücking (AL),
Nickie Signe Glissmann (NSG) og Kristoffer Weisse (KW).

.
Afbud fra:

Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO) og Celine Juel (CJ).

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. Resultatet af valget til Studienævnet
b. Fra Studieservice, SDU: Pr. 1. januar 2018 bliver alle eksamensbeviser på kandidat-og bacheloruddannelser udelukkende udstedt i
digitalt format, og overleveret til dimittenden via Den digitale bevispostkasse.
4. Til godkendelse:
i.
Tilrettet Vejledning disp ansøgninger KB E17.
ii.
Klinikophold A – ændring af eksamensform – se bilag
iii.
Præcisering i studieordningen: ’brug af video i undervisningen’- se
bilag
iv.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
5. Merit – se medsendte oversigt.
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6. Kvalitetspolitik og delpolitikker – Gennemgang og godkendelse af Delpolitik 7 – se bilag
7. Info fra Rygcenter Syddanmark
8. Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
9. Internationalisering
10. Eventuelt

−
−
−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering
 HHL fortalte om resultatet af valget til Studienævnet den 28.og
29. november.
Der blev valgt 5 VIP samt 6 studerende ind, hvilket betyder at studienævnet i 2018 har en suppleant blandt de studerende.
c. Der afholdes dimission på uddannelsen i klinisk biomekanik den
26. januar 2018. Studieservice, SDU har meddelt at pr. 1. januar
2018 bliver alle eksamensbeviser på kandidat-og bacheloruddannelser udelukkende udstedt i digitalt format, og overleveret til
dimittenden via Den digitale bevispostkasse. Studieledelsen vi se
på, om der kan udarbejdes en anden form for bevis, so, kan overrækkes til kandidaterne på dimissionsdagen.

−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte det tilrettede dokumentet Vejledning
disp ansøgninger KB. LKK lægger dokumentet på hjemmesiden og
fremsender det til de faglige vejledere.
 Klinikophold A – ændring af eksamensform ”Portefølje, som bestås ved 80% aktiv deltagelse” (1 ECTS) blev godkendt.
 Studienævnet godkendte præciseringen i studieordningen vedr.
brug af video i undervisningen. HHL vil lægge et announcement
omkring brug af video i iLab på BB.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
6 ansøgninger blev imødekommet.

−

Ad pkt. 5: Merit – se medsendte oversigt.
 1 ansøgning fik afslag, 2 ansøgninger fik imødekommelse.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker

Side 2

 Arbejdsgruppen, bestående af HHL og KK fremlagde deres arbejdsrapport samt bilag.
Studienævnet godkendte 7. Delpolitik for studieadministration og
studievejledning.
LKK lægger årshjul for studienævnets arbejde med delpolitikker
på hjemmesiden.
−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO deltog ikke i mødet

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var ingen formandsbehandlede ansøgninger siden sidste møde.
Ad pkt. 9 Internationalisering
 Intet at notere.

−

−

Ad pkt. 10 Eventuelt
 Ansøgningsfrist til stillingen som ny faglig vejleder er blevet udsat
til 14. december 2017 af Fakultetet.
 HHL takkede på vegne af studienævnet BLJ, AL, ABS og CJ for deres arbejde i studienævnet, idet de udtræder af studienævnet.
 HHL takkede på vegne af studienævnet samt studieledelsen NSG
for hendes mangeårige arbejde som faglig vejleder på uddannelsen.

Møderække for efteråret 2018: 24. januar 2018, øvrige datoer fastsættes hurtigst muligt.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær
Lise K. Kirkedal.
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