Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 6. oktober 2015]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Boye L. Jensen (BLJ), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Anne Mølgaard
Nielsen (AMN), Mille Charlotte Hansen (MCH), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS) , Amanda Lücking (AL), og
Kristoffer Weisse (KW).
Faglig vejleder: Nickie Signe Glissmann (NSG) og Kristoffer Weisse (KW) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO), Magnus Rudbæk Christensen (MRC)

_________________________________













Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Referat fra mødet 1. september blev godkendt.
Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
Studieservice har udsendt et notat fra Juridisk Kontor vedr. tvangstilmelding efter 1. sep.
Studieservice har bedt Juridisk Kontor udtale sig om studerendes klagemulighed i forbindelse med
tvangstilmelding efter 1. sep.
Der er lagt en opdateret overgangsordning for KA-uddannelsen på hjemmesiden, idet der var
fundet fejl i datoen for kommende om-prøver for Billeddiagnostik 1 og 2 på gammel ordning.
Der er pr. 18. september udskrevet valg for studerende til studienævnet. Afleveringsfrist for
kandidatlister er den 5. november klokken 12.00. VIP-medlemmer er først på valg igen i 2017.
LKK lægger opslag på BB (Bachelorrum samt Kandidatrum) omkring valget samt et link til valg
2015´s hjemmeside
Juridisk Kontor, Rektorsekretariatet har udarbejdet fælles vejledende retningslinjer for
studienævnenes arbejde med dispensationer og fortolkning af usædvanlige forhold.
Modulansvarlig på modul B6, aka. spor har stillet forslag om ændring af eksamensform for
”videnskabsteori”, modul B6, aka. Spor. Dette blev 25.09.15 afslået af Studienævn for Medicin.
Modulansvarlig ønskede at ændre eksamensformen fra 2 skriftlige hjemmeopgaver til 1 skriftlig
MC-stedprøve med kortsvarsopgaver. Den primære begrundelse for afslaget er, at faget
”Videnskabsteori” lægger op til fordybelse og Studienævnet for Medicin finder det derfor mest
hensigstmæssigt at beholde de skriftlige hjemmeopgaver.
Studieservice har udsendt et notat om behandling af ansøgninger og klager vedr. tvær-fakultære
fag og dispensation, der beskriver hvilket studienævn, der skal behandle en ansøgning.
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 Regularitetsplan for evaluering af undervisning på Klinisk biomekanik er blevet opdateret, således
at både Ny Bacheloruddannelse og Ny Kandidatuddannelse fremgår af planen.
 Eksamen overtager opgaven med at behandle ansøgninger om nedskrivning af ECTS pga. barsel.
Studerende der ønsker at afholde barsel skal fremadrettet kontakte Eksamenskontoret, der
herefter fremsender et skema omkring fritagelse for kravet omkring 30 ECTS til den studerende.
Mødre kan afholde barsel i 2 semestre. Fædre kan afholde barsel i 1 semester.


Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Portefølje for Nyt Valgfag Klinikophold på kandidatuddannelse samt den tilhørende Caserapport blev godkendt.
 Ændringsforslag til målbeskrivelsen af Alm diagnostik 1 i kandidatstudieordningen blev
godkendt. Der er tale om mindre og præciserende ændringer. Der ændres ikke på eksamenseller censurformen.
 Fremmødepligt på klinikophold B blev godkendt. Studerende skal deltage 90 % af
klinikopholdet for at kunne bestå. Kan studerende på grund af særlige forhold ikke opfylde
kravet om fremmødepligt, kan man ansøge studienævnet om dispensation.
Der tilføjes i studieordningen, at klinikophold B, C1, C2 og C3 som udgangspunkt gennemføres
som et sammenhængende forløb uden pauser eller anden undervisning. Undervisningen på
klinikophold B er essentielt for at kunne deltage aktivt på det efterfølgende modul C1.
Studerende kan ved sygdom, barsel eller prægraduat forskningsforløb ansøge studienævnet om
dispensation for det sammenhængende forløb.



Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende – oversigt er medsendt
 5 ansøgniger blev imødekommet. 1 ansøgning blev afslået.



Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker.
 Arbejdsgruppen bestående af HHL, MCH og ABS er nedsat og i gang og forventer at kunne
præsentere en rapport ved næste møde.



Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Punktet udgik da SO ikke kunne deltage på mødet.



Ad pkt. 8: Evalueringer:
 Træning og Øvelsesterapi F15 v. LKK
7 ud af 12 studerende havde svaret på evalueringen, hvilket gav en svarprocent på 58 %.
Generel tilfredshed blandt de studerende, dog ønskede man at cases udleveres tidligere med
henblik på forberedelse samt at slides organiseres eller emneopdeles, således at de bedre kan
bruges i forbindelse med eksamensforberedelse. Tovholder strammer op på organiseringen af
slides og vil fremadrettet præsentere flere cases samt udsende dem, så de kan bruges som
forberedelse til undervisningen.
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Ad pkt. 9: Ekspederede sager siden sidste møde
 LKK orienterede om 4 formandsbehandlet ansøgninger siden sidste møde:
1. Dispensation til at blive overflyttet til ny kandidatstudieordning, behandlet 15. september
2015
2. Dispensation for nye 30 ECTS pr. semester, behandlet 10. september 2015
3. Dispensation for indgangskrav til BD2 samt godkendelse af individuel studieplan,
behandlet 10. september 2015
4. Dispensation for indgangskrav til BD2 samt godkendelse af individuel studieplan,
behandlet 18. september 2015
Ad pkt. 10: Merit – oversigt er medsendt
 Studienævnet fulgte de fagansvarliges indstillinger.
Ad pkt. 11: Vejledningsaftaler- oversigt er medsendt
 Studienævnet godkendte Vejledningsaftalerne for Kandidatspeciale.
Ad pkt. 12: Eventuelt
 LKK orienterede omkring fakultetets ændring af transporttilskud for studerende i klinikophold.
Fakultetet har harmoniseret reglerne for transporttilskud for fakultetets uddannelser, herunder
klinisk biomekanikuddannelsen. Reglerne for transport er fremsendt til de faglige vejledere,
lagt på uddannelsens hjemmeside (både for bacheloruddannelsen og kandidatuddannelse)
samt er udsendt pr. mail til studerende, der stod for at skulle i klinik.

Mødet sluttede kl. 11.00.
Møderække for efteråret 2015 er som følger: 11. november, 1. december
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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