Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 7. november 2016]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Boye L. Jensen (BLJ), Søren
O’Neill (SO), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS), 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), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Nickie Signe Glissmann (NSG), Amanda
Lücking (AL) og Emilie Meldgaard (EM).

_________________________________
− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
− Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 HHL orienterede omkring rektoral afgørelse på uregelmæssighed ved eksamen i B7
Reproduktion og farmakodynamik.
 HHL orienterede omkring fakultetets afgørelse på eksamensklage vedrørende eksamen i
modul B6 Thorakal teknik.
 HHL fortalte om WFC/ACC Education Conference den 19.-22. Oktober 2016 i Montreal,
Quebec, Canada , som han deltog i. HHL havde møde med formand og næstformand for
WCCS. Her blev det fremført, at indholdet i WCCS’ konferencer skal gøres langt mere
evidensbaseret, såfremt at studieledelsen på klinisk biomekanik skal støtte op om
arrangementerne.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Ansøgning fra Tovholder på Ekstremiteter E16 blev udsat, da der afholdes
undervisermøde den 16. november, hvor ændringsforslagene vil blive diskuteret.
Det forventes, at der på mødet vil komme flere forslag til ændringer for E17.
Studienævnet afventer en samlet oversigt over ændringsforslag for E17.
 Tilføjelse til Regler og procedurer for afvikling af klinikophold.
Studienævnet gennemgik og tilføjede til dokumentet. LKK opdaterer dokumentet, som
kommer til godkendelse på det kommende studienævnsmøde.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
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3 ansøgninger blev imødekommet.
 Merit – Der var ikke meritansøgninger til behandling.

−

Ad pkt. 5: Evaluering af Uddannelse i Klinisk Biomekanik
 MBP fremlagde evaluering af hele uddannelsen S16. Evalueringen er sendt til de 18
studerende, der dimitterede 24. juni 2016. Svarene skal tages med forbehold, da kun 5
havde svaret på evalueringen, og der blev derfor ikke taget stilling til svarene eller lavet
en handlingsplan.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL fremlagde dokumentationsrapport for 4. Delpolitik for universitetspædagogik og
pædagogisk kompetenceudvikling.
Fakultetet har besluttet, at behandling af delpolitikken ligger på institutniveau for SUND.
LKK gemmer dokumentationsrapporten til brug for uddannelsesberetning for
statusmøde i 2017.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO fortalte, at der var afholdt eksamen. Man havde været nød til at dele de studerende i
2 hold.
 HHL fortalte, at der er lavet aftale med Silkeborg Rygcenter samt Sønderborg Rygcenter,
hvor 2 studerende nu tager deres Klinikophold C1. Det forventes, at der laves en
lignende aftale med Rygcenteret i Glostrup på et senere tidspunkt.

−

Ad pkt.8: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 LKK orienterede omkring 2 formandsbehandlede ansøgninger angående tidsforlængelse
til eksamen siden sidste møde.

−

Ad pkt.9: Internationalisering
 AMN fortalte om ”Global Health”, et fælles modul på SUND, der skal kunne vælges som
Internationalization at Home.
ANM og HHL deltager i en arbejdsgruppe nedsat af fakultetet.

−

Ad pkt.10: Eventuelt
KW fortalt om den nyligt overståede studiepraktik i uge 43, som der var god søgning til.
Studiepraktik henvender sig til unge, der er i gang med sidste år på en gymnasial
uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse, og giver kendskab til,
hvad det vil sige at studere på SDU - fagligt og socialt.

Mødet var indkaldt fra 13.00-15.00.
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Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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