Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 7. marts 2012]
_____________

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik.

Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Jørgen Nexøe (JN), Søren O’Neill (SON), Rune Mygind Mieritz
(RMM), Jan Marcus Jeson Dieden (JMJD), Johanne Brinch Larsen (JBL), Anne Sofie Gilling (ASG) og Elisabeth
Fugl (EF).

Der var afbud fra: Boye L. Jensen og Alexander Philipp Meier.
Observanter: Faglig vejleder Øystein Theodor Ødegaard-Olsen (ØTØ) samt ekstern lektor Dorthe
Ziegler (DZ).
Referent: Christina Pytlick (CP)
_________________________________

 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referatet fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning.
 Ad pkt. 4: Vejledningskontrakt blev godkendt.
 Ad pkt. 5: Ansøgninger
a) Ansøgning om merit for Kommunikation, Etik (modul B8) blev afslået
 Ansøgninger ud over dagsordenen
a) Ansøgning om merit for Filosofi (modul B8) blev imødekommet
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b) Ansøgning om merit for Viden og værdier I (modul B3) blev imødekommet
 Ad pkt. 6: Meddelelser
 Der findes allerede et Fagråd på klinisk biomekanik. Det foreslås, at man ændrer
betegnelsen fra Fagråd til Studenterråd for en ensartethed
 Ny faglig vejleder Johannes Mackeprang er startet i introduktionsforløb
 I forbindelse med klinikophold informeres de studerende om De studerendes Dag den
17. april 2012
 Digitale stedprøver; fungerer godt ved multiple choice-prøver. Det har været – og er
stadig – et stort arbejde at implementere de digitale prøver. Det er fortsat vigtigt, at
man som studerende orienterer sig løbende via regelsæt/håndbog.
 Ad pkt. 7: Information fra Rygcenter Syddanmark
 Dorthe Ziegler overtager studieadministrative opgaver fra Søren O’Neill. Der er ansat 2
nye kiropraktorer: Lone Siegismund og Thom Dahlberg.
 Ad pkt. 8: Forslag til ændring af fagtitel
 ”Træning” ændres til ”Træning og øvelsesterapi” – godkendt.
 Ad pkt. 9: Forslag til ændring af beståkrav til eksamen i Almen diagnostik 1, almen medicin
 Man godkendte ændring af beståkrav (pkt. 3) fra ”at karakteren 00 højst forekommer
to gange ud af de 16 delkarakterer” til ”at karakteren 00 eller derunder højst
forekommer to gange ud af de 16 delkarakterer”
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 Ad pkt. 10: Forslag til færdighedslaboratorium
 ØTØ: Rettet mod ny studieordning (bacheloruddannelsen pr. 1.9.2010) kan man følge
færdighedstræning fra 3. semester, såfremt man er tilmeldt undervisning og/eller
eksamen i de respektive fag.
 Ad pkt. 11: Evalueringer
 Evaluering af Klinikophold C gav anledning til drøftelse af muligheden for effektivisering
af logbogen. SON ser nærmere på det. EF spurgte om der findes en standard for
udfyldelse af journaler. Hertil svarede SON, at klinikere arbejder forskelligt, og der
findes ingen facitliste til, hvordan en journal udfyldes.
 Ad pkt. 12: Tilbagemeldingsskemaer fra censorer
 Generelt gode tilbagemeldinger vedrørende OSCE og Speciale
 Ad pkt. 13: Eventuelt
 Intet.
Mødet sluttede kl. 10.25.

Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina Pytlick.
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