Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 7. december 2016]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO), Dorte Gilså Hansen (DGH), Anna Bjellekjær
Stolpe (ABS), Matilde Bil Pedersen(MBP), Amanda Lücking (AL), Emilie Meldgaard (EM) og Katrine
Kildsgaard (KK).

Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), , Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Boye L. Jensen (BLJ) , Kristoffer Weisse
(KW) og Nickie Signe Glissmann (NSG)

_________________________________
Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
− Ad pkt. 3: Orientering
−

 Den Faglige studiestart E16 på Medicin og Klinisk biomekanik blev gennemgået v. EM.
19 klinisk biomekanikstuderende havde besvaret undersøgelsen.
Studienævnet noterer sig, at de nye studerende roser de faglige tutorer.
HHL og LKK sender Studienævnets officielle tak til de faglige tutorer via fakultetets
kontaktperson.
De faglige tutorer har ydet et stort og vigtigt stykke arbejde og bidraget til at give en gruppe
studerende en god start på studiet.
Studienævnet afventer en Handlingsplan fra de ansvarlige på det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.
 Den Sociale studiestart E16 på Medicin og Klinisk biomekanik blev gennemgået v. EM.
19 klinisk biomekanikstuderende havde besvaret undersøgelsen.
Studienævnet noterer sig, at de nye studerende udtrykker stor tilfredshed med de sociale
tutorer, ligesom de er tilfredse med den sociale studiestart på SDU.
HHL og LKK sender Studienævnets officielle tak til de sociale tutorer via fakultetets
kontaktperson.
De sociale tutorer har med deres forskellige arrangementer ydet et stort stykke arbejde for
at give de nye studerende en god start på studiet.
Studienævnet afventer en Handlingsplan fra de ansvarlige på det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet.
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 Undervisningsevalueringer på bacheloruddannelsen i Klinisk biomekanik – et overbliksnotat
for resultaterne af undervisningsevaluering E13-F16 udsættes til næste møde den 20. januar
2017.
 Undervisningsevalueringer på kandidatuddannelsen i Klinisk biomekanik – et overbliksnotat
for resultaterne af undervisningsevaluering E13-F16 blev fremlagt v. AL
AL gennemgik opsamlingen på undervisningsevalueringer på kandidatuddannelsen i Klinisk
biomekanik, hvor der generelt er givet udtryk for tilfredshed. Desværre er svarprocenten
lav.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Ændringer/tilføjelser til ”Standardisering af supervision og praktisk mundtlig eksamen på
professionssporet på Klinisk Biomekanik” blev godkendt.
 ”Retningslinier for Kandidatspeciale ved Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik” blev
godkendt.
 ”Regler og procedure for klinikophold” – opdateret blev godkendt.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
7 ansøgninger blev imødekommet.
 Merit – se medsendte oversigt.
2 ansøgninger fik afslag

−

Ad pkt. 5: Evaluering af Undervisningsevaluering distribueret på modul B7 E16
 Handlingsplan indsendt af tovholder på Lumbal og Bækken teknik (B7) E16.
Studienævnet besluttede at udsætte behandling af Evaluering af modul B7 til mødet den
20. januar 2017, da der endnu ikke er fremsendt en Handlingsplan fra tovholder på
Reproduktion og farmakodynamik.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 LKK har opdateret Studienævnets ”Årshjul for behandling af delpolitikker”.
Delpolitik 5 Udannelsens forskningsbasering og videngrundlag behandles i foråret 2017.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 HHL og SO fortalte, at der arbejdes videre på at lave aftaler om nye klinikpladser.

−

Ad pkt.8: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 LKK orienterede omkring 1 formandsbehandlet ansøgning angående tidsforlængelse til
eksamen siden sidste møde.

−

Ad pkt.9: Internationalisering
 HHL fortalte, at der fra E17 forventes et nyt valgfag på kandidatuddannelsen i klinisk
biomekanik. ”Global Health” bliver et tværfakultært valgfag på SUND, der har til formål
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at give de studerende et indblik i andre uddannelser og professioner på tværs af
faggrupper i DK samt i udlandet.
”Global Health”skal kunne vælges som Internationalization at Home.
ANM og HHL deltager fortsat i en arbejdsgruppe nedsat af fakultetet.
Det forventes, at den endelige studyguide samt yderligere beskrivelser af valgfaget vil
være klar ultimo januar 2017.
−

Ad pkt.10: Eventuelt
HHL bad studenterrepræsentaterne i studienævnet om at beslutte, hvem der deltager i
dispensationsmødet forud for studienævnsmødet, da det er vigtigt, at der foruden faglig
vejleder, studienævnsformand og studiekoordinator også sidder studerende med ved
dispensationsmødet.

Mødet var indkaldt fra 10.00-12.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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