Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH), Boye L. Jensen (BLJ), Søren O’Neill
(SO), Amanda Lücking (AL), Anne Sofie Gilling (ASG), Elisabeth Fugl (EF), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS)

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM) og Mille Charlotte Hansen (MCH) orlov.
Faglig vejleder Nickie Signe Glissmann (NSG) og Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Meddelelser
 HHL fortalte, at dekanen har godkendt valget af næstformænd.
 HHL orientereder nævnet om, at der snart er valg af studerende til studienævnet for
valgperioden 2015. De faglige vejledere vil sørge for at reklamere om dette og
kontakter blandt andet Fagrådet med henblik på information om opstilling og valg.
 HHL orienterede omkring reglerne for overflytning mellem klinisk biomekanik og
medicin. Der er i sommer sket en fejlagtig overflytning af en studerende fra klinisk
biomekanik til medicin på baggrund af en lægeerklæring. Dette vil ikke ske igen.
 HHL fortalte, at emnet ”Muskel-skelet gener under studiet” var blevet bragt op og
diskuteret på det seneste undervisermøde. Både på undervisermødet og i
studienævnet var der enighed om, at træning og sport generelt styrker kroppen
ligesom det er vigtigt at studerende laver øvelser, der styrker deres hænder, arme
og skuldre. Undervisererne vil, hvor det er relevant, huske de studerende på dette.
 Ad pkt. 4: Status på kvalitetspolitikken
 ABS, AL og HHL er i gang. Arbejdsgruppen fremlægger en rapport på næste
studienævnsmøde.
 Ad pkt. 5: Studienævnets krav om forudsætninger (…) – dok. fra Optagelsen, SDU
 Studienævnet diskuterede henvendelsen fra Optagelsen, SDU omkring faglige
forudsætninger for at påbegynde kandidatfag inden bacheloruddannelsen er
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afsluttet. Studiefremdriftsreformen kræver mere fleksibilitet mellem bachelor og
kandidatuddannelser. Studienævnet skal derfor fastsætte nogle hovedregler, som
Optagelsen kan arbejde efter, når de sagsbehandler ansøgninger om optagelse på
kandidatuddannelsen. Studienævnet vedtog hvilke kriterier, der skal være opfyldt,
for at studerende kan få tilladelse til at blive timeldt fag på kandidatuddannelsen
inden bacheloruddannelsen er afsluttet. Studienævnssekretæren sørger for at
melde studienævnets krav videre til fakultetets kontaktperson til Optagelsen.
 Ad pkt. 6: Ansøgninger fra studerende
a) Genansøgning om dispensation for 5. prøveforsøg Modul B5 blev afslået.
b) Ansøgning om 4. prøveforsøg Modul B10 blev afslået.
c) Ansøgning om 4. prøveforsøg Modul B7 blev imødekommet.
d) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B5 og B6 prof. Spor blev
imødekommet.
e) Ansøgning om eftertilmelding til Teoretisk Biomekanik 1 blev imødekommet.
f) Ansøgning om eftertilmelding til Teoretisk Biomekanik 1 blev imødekommet.
g) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B5 og B6 prof. Spor blev
imødekommet.
h) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B5 og B6 prof. Spor blev
imødekommet.
i) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B5 og B6 prof. Spor blev
imødekommet.
j) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B5 og B6 prof. Spor blev
imødekommet.
k) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B5 og B6 prof. Spor blev
imødekommet.
l) Ansøgning om disp. for tidsforlængelse blev imødekommet.
m) Ansøgning om disp. for tidsforlængelse blev imødekommet.
n) Ansøgning om disp. for tidsforlængelse blev imødekommet.
o) Ansøgning om overflytning til ny studieordning blev imødekommet.
p) Ansøgning om disp. for deltagelse i omprøve blev afslået.
q) Ansøgning om eftertilmelding til modul B4 blev imødekommet.
r) Ansøgning om disp. for indgangskrav til modul B9 prof. Spor blev imødekommet.
 Ad pkt. 7: Information om studerendes brug af iLab
 HHL fortalte om det nye flotte Færdighedslaboratorium på IOB og iLab.
Færdighedslaboratoriet er indrettet med 6 øer (øvelsesområder med
behandlingsbrikse i en firkant), hvortil storskærme er tilknyttet, og der er indkøbt
iPads til brug i lokalet. Underviserens materiale, slides eller video kan vises på
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storskærmene i den fælles undervisning, men storskærmene kan også bruges til at
vise individuelle optagelser i øvelsesområderne. De studerende kan med iPads
optage videoer af det øvede og uploade dem til MediaSDU. De uploadede videoer
kan herefter ses på storskærmen. Man har kun adgang til optagelser via MediaSDU,
hvis man er tilmeldt undervisningen. Fremover laves de løbende superviseringer og
opgaver til undervisningen med videoer ligesom underviserne er i gang med at
producere videoer til undervisningsbrug.
Ad pkt. 8: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO fortalte, at Sygehus Lillebælt var ramt af skrappe sparekrav allerede pr. efterår
2014. Rygcenter Middelfart er omfattet af sparekravet, herunder SO´s team. Der er
et generelt ansættelsesstop. Dette giver blandt andet et pres på supervisorsiden i
SO´s team.
Ad pkt. 9: Information om WCCS-event
 EF fortalte at WCCS´s Regional Event var forløbet rigtigt godt. SDU var fra 5.-7.
september 2014 rammen om arrangementet, hvor 104 personer fra DK og det
øvrige Europa deltog. Der var stor tilfredshed blandt deltagerne for arrangementet,
hvor blandt andet oplæg ved Søren O´Neill og Grethe Thøstesen blev særligt
fremhævet blandt deltagerne.
Anne Mølgaard Nielsen holdt et oplæg om SDU´s kiropraktoruddannelse kontra de
europæiske skoler. De danske studerende ved arrangementet var særligt glade for,
at den danske uddannelse i kiropraktik blev sat i perspektiv i forhold til de øvrige
europæiske uddannelser.
HHL takkede EF for hendes store arbejde. Der er lagt mange timer i planlægning af
WCCS´s Regional Event og selve afviklingen af dagene. HHL bad hende viderebringe
takken til de andre SDU-studerende, der har været med i planlægningen og
afviklingen.
Ad pkt. 10: Godkendelse af 5 stk. vejledningskontrakter i forbindelse med speciale
 Godkendelser af specialekontrakter blev taget til efterretning.
Ad pkt. 11: Eventuelt
 Der var ingen punkter

Mødet sluttede kl. 11.00.
Møderække for efteråret 2014 er som følger: 4. november og 2. december.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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