Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 6. november 2013 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Jørgen Nexøe (JN), Mille Charlotte Hansen (MCH), Anne Sofie
Gilling (ASG) og Elisabeth Fugl (EF).

Ikke tilstede: Boye L. Jensen (BLJ), Rune Mieritz (RM), Jesper Jørgensen Øigård (JJØ), Jan Marcus
Jeson Dieden (JMJD) og Søren O’Neill (SO)
Faglig vejleder Johanne Brinch Larsen (JBL) og Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Observatør: Amanda Lücking (AL)
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Ekspederede sager siden sidste møde
a) Godkendelser af specialekontrakter blev taget til efterretning.


Ad pkt. 5: Praksis for ”Usædvanlige forhold” ved dispensationsansøgninger
 HHL fremlagde notat omkring studienævnets praksis for usædvanlige forhold.
Studienævnet diskuterede hvordan notatet skulle læses og forståes ved behandling af
dispensationsansøgninger.

 Ad pkt. 4: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøgning om disp. 4. prøveforsøg B5 blev imødekommet.
b) Ansøgning om disp 4. prøveforsøg B4 blev imødekommet.
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c) Ansøgning om disp 4. prøveforsøg B4 blev imødekommet.
d) Ansøgning om disp. 4. prøveforsøg i Bevægepalpation samt Observation og palpation blev
afslået.


Ad pkt. 6 Meddelelser
 Der var ingen meddelelser.



Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Der var ikke info fra Rygcenter Syddanmark, da SO ikke deltog i mødet.



Ad pkt. 8: Evalueringer
 ASG og EF fremlagde evalueringerne.
a) Status for BA MED – F13: fremlæggelsen udskydes til næste møde den 3. december.
b) Professionsetik:
 ASG fremlagde evaluering. Tilfredshed med undervisningen samt underviserne.
Utilfredshed med ”eksamen” og opgaveaflevering. De studerende forveksler faget med
Filosofi, hvor der skal laves en opgave. LKK kontakter modultovholder.
c) Filosofi
 ASG fremlagde evaluering med flere kritikpunkter.
Overlap i undervisningeni forhold til anden undervisning vil der blive taget hånd om.
Studienævnet diskuterede evalueringen, hvor flere studerende savner mere undervsisning i
kiropaktikkens filosofihistorie.
HHL mente ikke, at man kunne få noget ud af Kiropaktikkens filosofihistorie uden at kende
konteksten Almindelig filosofihistorie.
MCH fortalte, at opgaven var stor, ca. 15 sider og at den skal afleveres, hvor der ligger
andre eksaminer.
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d) B8 Homeostase
 EF fremlagde evaluering. Utilfredsheds fra studerende, der ikke følte, at de fik
kompetancer, der var anvendelige som klinisk biomekanik-studerende.
Tovholder vil gøre underviserne opmærksomme på kritikken.
e) B12 Fra rask til syg
 EF fremlagde evaluering. Tilfredshed med viden, færdigheder og kompetencer.
Utilfredshed med at nogle undervisere glemte undervisningen.
Tovholder vil gøre underviserne på kritikken.
f)

Muskuloskeletal diagnostik

 EF fremlagde evaluering. Generel tilfredshed med underviserne og undervisningen.
Eksamenspørgsmål svarer til gennemgået pensum. Kritik af studenteropgaven.
Tovholder følger op på kritik af studenteropgaven.


Ad pkt. 9: Eventuelt

Møderække for foråret 2014 er ikke fastlagt endnu.
Mødet sluttede kl. 11.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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