Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 9. oktober 2012]
_____________

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik.

Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO) , Boye L. Jensen (BLJ), Rune Mieritz (RM), Jan
Marcus Jeson Dieden (JMJD), Johanne Brinch Larsen (JBL), Anne Sofie Gilling (ASG), Elisabeth Fugl (EF) og
Mille Charlotte Hansen (MCH) .

Ikke til stede: Jørgen Nexøe.
Referent: Christina Pytlick (CP)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referatet fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning.
 Ad pkt. 4: Meddelelser
 HHL opfordrede studerende til at søge midler til studiemiljø, uddannelsesophold samt
faglige ekskursioner. Faglig vejleder Johannes Mackeprang udarbejder en oversigt over
muligheder.
Ad pkt. 5: Ansøgninger fra studerende
a) Tidsfristforlængelse til beståelse af 1.-årsprøven blev imødekommet.
b) 4.-gangs dispensation til faget Bevægelse og arbejde (modul B4) (behandlingen blev
udsat, og der indhentes dokumentation).
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Ansøgning ud over dagsordenen
Merit for faget ”Liv, sundhed og sygdom” (modul B1) blev imødekommet.
 Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark
 Intet nyt siden sidst.
 Ad pkt. 7: Projektplan for eftertilmelding af undervisning
 Der indføres ny procedure for eftertilmelding af undervisning. Man enedes om, at
Studenterrådet kunne bidrage med opfordring til at få sig tilmeldt rettidigt.
 Ad pkt. 8: Undersøgelse vedrørende studievalg på årgang 2010
 ASG og EF havde udarbejdet en undersøgelse på årgang 2010. 88 % af de studerende
deltog, hvilket svarede til 37 ud af 42. 54 % ønskede at blive på klinisk biomekanikstudiet, 32 % ville gerne flytte over på medicin, og 13 % var i tvivl om eventuelt
studieskift. Begrundelserne lød blandt andet på, at klinisk biomekanik-studiet var for
ensformigt, og at de hele tiden havde ønsket at læse medicin. HHL takkede for
initiativet.
 Ad pkt. 9: Eventuelt
 HHL har været på uddannelseskonference i Australien, og fortæller herom på næste
møde.
Mødet sluttede kl. 10.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina
Pytlick.
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