Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 8. maj 2013]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO) , Jørgen Nexøe (JN), Jan Marcus Jeson Dieden
(JMJD), Anne Sofie Gilling (ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH) og Elisabeth Fugl (EF).

Ikke tilstede: Boye L. Jensen (BLJ), Jesper Jørgensen Øigård (JJØ) og Rune Mieritz (RM).
Faglig vejleder Johannes Mackeprang (JM)og Johanne Brinch Larsen (JBL) deltog i mødet.
Observatør: Pia K. Andersen (PKA)
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning.
 Ad pkt. 4: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøgning om eftertilmelding til undervisning blev godkendt pga. særligt studieforløb
b) Ansøgning om dispensation for indgangskrav blev ikke imødekommet
c) Ansøgning om tidsforlængelse blev godkendt
 Ansøgninger ud over dagsordenen
a) Ansøgning om merit for B8 Kommunikation: Etik blev godkendt
b) Ansøgning om tidsforlængelse blev godkendt
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 Ad pkt. 5: Meddelelser
a) HHL fremlagde en hensigtserklæring fra Studienævn for Medicin sendt til Følgegruppen
for digital eksamen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet vedrørende bekymring
for muligheden for eksamenssnyd ved digitale stedprøver. Studienævnets medlemmer
bakker op om denne hensigtserklæring.
HHL sidder som representant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i den centrale
styregruppe for digital eksamen og har her viderebragt det problematiske i at
digitaliseringen af eksamen kan have betydning for eksamensformen. Derudover er der
udtrykt bekymring omkring eksamenssnyd. Eksamensformen bør alene styres af det
faglige indhold.
 Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO orienterede om nye kiropraktorer.
 HHL orienterede om et overstået besøg fra Oslo Universitet, der arbejder på at oprette
en kiropraktoruddannelse med opstart i 2015. 8 personer havde besøgt SDU samt
Rygcenter Syddanmark. HHL vurderede at en kommende norsk uddannelse i klinisk
biomekanik lagde sig op af uddannelsen i Klinisk Biomekanik på SDU og at denne
kunne blive en god sparringspartner.
 Ad pkt. 7: Delpolitik om Studiemiljø, arbejdsmarked og livslang læring
 HHL fremlagde Dokumentationsrapport omkring Delpolitik for studiemiljø og delpolitik
for arbejdsmarked og livslang læring. Rapporten gennemgår kun de elementer som
studienævnet/studieleder er ansvarlig for jf. dokumentet om kvalitetsarbejdet for
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uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Rapporten er udarbejdet af
HHL, JM og JJØ. Rapporten blev godkendt af studienævnet.
 Ad pkt. 8: Evalueringer
 HHL gennemgik kort alle 4 evalueringer.
 Man drøftede ”Sammenhængende forløb”. SO følger op på ensartet praksis i teams.
 Man drøftede ”Logbog” og underskrift heri. HHL præciserede at logbogens punkter er
krav til hvad studerende skal igennem under klinikopholdet.
 Der forelå evalueringer for fagene: Klinikophold B (F13), Klinikophold C1 (F13), Klinikophold
C2 (F13) og Klinikophold C3 (E12).
 Evalueringer gemmes fremover som pdf filer, da alle medlemmer i studienævnet kan åbne
disse.
 Ad pkt. 9: Eventuelt
 EF orienterede om veloverstået World Congress of Chiropractic Students (WCCS), der
havde afholdt kongres i Durban, Sydafrika. EF fortalte at kiropraktorskolen I Schweiz nu
er blevet en del af WCCS.

Mødet sluttede kl. 10.30.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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