Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 7. september 2016]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Boye
L. Jensen (BLJ), Søren O’Neill (SO), Amanda Lücking (AL), Emilie Meldgaard (EM), Matilde Bil Pedersen(MBP)
og Katrine Kildsgaard (KK).

Faglig vejleder: Kristoffer Weisse (KW)deltog i mødet
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Nickie Signe Glissmann (NSG) og Anna Bjellekjær Stolpe (ABS).
_________________________________
− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde
− Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 HHL orienterede, at Thomas Fugl Larsen fratræder som studenterrådsformand.
Der vil blive valgt en ny formand hurtigtst muligt. Studienævnet vil blive orienteret
omkring valg af ny formand.
 HHL orienterede omkring status på Billeddiagnostik (BD), hvor tovholder sagde op lige
op til sommerferien. AMN er konstitueret tovholder på BD i efteråret 2016, og der bliver
ansat en ny tovholder for BD i løbet af efteråret, som vil være på plads til semesterstart
forår 2017.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Ansøgning fra Tovholder for BD1 og BD2 efteråret 2016 omkring omfordeling af
fagspecifikke målbeskrivelser mellem de to fag samt tilføjelse til BD2 under ”Formålet
med BD2” for at tydeliggøre indholdet i undervisningen. AMN redegjorde for
omfordelingen samt tilføjelsen.
Ansøgningen blev godkendt.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
2 ansøgninger blev godkendt.
 Merit – se medsendte oversigt.
2 ansøgninger blev godkendt og 2 ansøgninger fik afslag.
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−

Ad pkt. 5: Nye regler på uddannelsesområdet medførte opdateringer af studieordningerne – se
medsendte oversigt
 LKK lægger et opslag på BA-rummet medicin/klinisk biomekanik på e-learn omkring
ændringerne. Eksamenskontoret har primo august udsendt mail til alle indskrevne
studerende omkring SDU´s nye regler omkring tilmelding til fag og eksamen,
studieaktivitetskrav, gennemførselstid og orlov . Eksamenskontoret har også oprettet
en hjemmeside (www.sdu.dk/fremdriftsreform), hvor de studerende kan orientere sig
samt se, hvilke muligheder der er for dispensation.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL indkalder AL til møde omkring arbejdsgruppe for behandling af Delpolitik 5:
”Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag”, der skal behandles i
løbet af efteråret 2016.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO fortalte, at et nyt hold studerende var begyndt på Rygcenteret. Der er mange
studerende på holdet.

−

Ad pkt.8: Evaluering
 ANM orienterede omkring fakultetets beslutning om ny evalueringsproces, hvor alle
modueler evalueres hvert semester ved slutningen af undervisningsforløbet og før
eksamensperioden. Evalueringen består af 7 obligatoriske spørgsmål med hvert sit
kommentarfelt. Alle evaluringer skal offentliggøres på SDUs hjemmeside – dog uden
kommentarer.

−

Ad pkt.9: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 LKK orienterede omkring 5 formandsbehandlede meritansøgninger siden sidste møde.
Alle ansøgninger blev efter en faglig vurdering imødekommet.
Ad pkt.10: Internationalisering
 HHL nedsatte en arbejdsgruppe bestående af HHL, AMN, MBP og KK.
Arbejdsgruppen mødes første gang i uge 45.

−

−

Ad pkt. 11: Eventuelt
 MBP efterlyste information omkring valgfag klinikophold på e-learn.
LKK lægger informationer på e-learn hurtigst muligt.

Mødet var indkaldt fra 9.00-11.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal

2

