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Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL
a. Statusmøde 15. august 2017
b. Ændring i prøveform for Modul B6, akademikersporet, Viden og
værdier II (se bilag 3b)
c. Faglig vejleder skema
4. Til godkendelse:
i.
Hygiejnepolitik
ii.
Det nye klinikophold på kandidatuddannelsen
iii.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
iv.
Regler og procedurer i klinik
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Merit – se medsendte oversigt.
Kvalitetspolitik og delpolitikker
Info fra Rygcenter Syddanmark
Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
Internationalisering
Eventuelt

−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt efter tilføjelse af
o Punkt 3.c: faglig vejleder skema
o Punkt 4.iv: Regler og procedurer i klinik
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering
 HHL orienterede omkring Statusmøde på klinisk biomekanik, der
blev afholdt den 15. august 2017. Statusmøde afholdes en gang
om året, hvor dekanen, uddannelseschefen, institutledere tilknyttet uddannelsen samt studieledelsen mødes.
På dette års Statusmøde var der særligt fokus på frafald på uddannelsen og fokus på forskningsdækning.
En medarbejder på fakultetet har fået til opgave at gennemgå tallene for frafaldet på bacheloruddannelsen, hertil benyttes en bestilt analyse fra Danmarks Statistik. Der forventes at kunne være
en rapport klar ultimo marts.
Ratio for forskningsdækning på kandidatuddannelsen har i
2015/2016 været mere end 33 % under landsgennemsnittet for
hovedområdet. Institutleder og uddannelsens studieledelse har
sammen med fakultetet arbejdet hårdt på at forbedre dette,
blandt andet gennem ansættelser af personer til varetagelse af de
fag, der især tidligere var dækket af DVIP.
AMN arbejder tæt sammen med en medarbejder på fakultetet
omkring indberetning af undervisningstimer, der ligger til grund
for beregning af forskningsdækning (VIP/D-VIP ratio), for at sikre
at optælling af undervisningsaktiviteter er korrekt.
 AMN fremlagde, at prøveformen for Modul B6, akademikersporet, Viden og værdier II var blevet ændret af Studienævnet for
Medicin i april måned. Prøveformen ændres fra 2 opgaver til en
hjemmeopgave. Bedømmelsesformen er fortsat B/IB med intern
censur. LKK melder ind til Registrering og Legalitet, at dette også
gælder for klinisk biomekanikstuderende – samt informerer de
studerende.
 ANM fremlagde et skema, som de faglige vejledere kunne benytte, når de i forbindelse med vejledning af studerende lagde en in-

−
−

Side 2

dividuel studieplan. Studienævnet diskuterede skemaet med de
faglige vejledere. Studienævnet besluttede at alle studerende, der
skal have vejledning, skal medbringe en opdateret eksamensudskrift med alle forsøg. Ellers kan faglig vejleder ikke lægge en realistisk individuel studieplan, som studienævnet kan forholde sig
til.

−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte dokumentet Hygiejnepolitik, hvor AMN
havde tilføjet en introduktion. LKK lægger dokumentet på hjemmesiden og AMN informerer underviserteamet.
 Studienævnet godkendte navngivning af klinikopholdene på kandidatuddannelsens nye kliniske år. Det kliniske år består ud over
Præklinisk kursus af klinikopholdene B-H.
 Dokumentet Regler og procedurer er blevet opdateret i forhold til
det nye kliniske år på kandidatuddannelsen. LKK lægger dokumentet på BB og hjemmesiden.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
5 ansøgninger blev imødekommet

−

Ad pkt. 5: Merit – se medsendte oversigt.
 1 ansøgninger fik imødekommelse.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Der var ikke emner til punktet.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel fra Middelfart.

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var 5 formandsbehandlede ansøgninger siden sidste møde.

−

Ad pkt. 9 Internationalisering
 Der var ikke emner til punktet.

−

Ad pkt. 10 Eventuelt
 Der var ikke emner til punktet.
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Møderække for efteråret 2017: 6. september, 4. oktober, 6. november, 6.december og
24. januar 2018.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær
Lise K. Kirkedal.
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