Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 9. december 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), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS) , Amanda Lücking (AL).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Elisabeth Fugl (EF), Johannes Mackeprang (JM) og Mille Charlotte
Hansen (MCH) orlov.
Faglig vejleder Nickie Signe Glissmann (NSG) deltog i mødet.
Observatør: Magnus Rudbæk Christensen (MRC).
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Meddelelser
a) HHL informerede omkring en rettelse i BA-studieordning, gl. ordning: BA-projekt er
nu ændret til Ekstern censur (jf. Eksamensbekendtgørelsen § 20, stk. 4).
b) HHL informerede omkring en rettelse i målbeskrivelse til Modul B1 Celle og væv.
Tovholder havde gjort opmærksom på fejlen.
c) HHL fortalte at omprøve i modul B1 eksamen falder sammen med modul B3
eksamen den 7. april 2015. De studerende tilbydes derfor omprøve i B1 den 31.
august 2015.
 Ad pkt. 4: Modultovholder havde anmodet om udvidet rette-frist for eksamen i Modul B4
januar 2015.
 Studienævnet imødekom anmodningen.
 Ad pkt. 5: Dato for omprøve i modul B1 eksamen.
 Dato er foreslået til den 31. august 2015. Studienævnet godkendte datoen.
 Ad pkt. 6: Manuel behandling – teori og eviden: ændring i eksamensform.
 Tovholder havde fremsendt ønske om ændring i eksamensformen på B7
Akademikersporet Manuel behandling – Teori og evidens, således at der bliver
fremmødepligt til undervisningen.
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 Tovholer havde også ønsket at den skriftlige eksamen erstattes med en skriftlig
hjemmeopgave. Studienævnet godkendte denne ændring med indvirken pr. 1.
februar 2015.
Ad pkt. 7: Studienævnet godkendte ”Plan for afvikling af eksamen på Modul B3, gl.
ordning”. Denne plan lægges på hjemmesiden og e-learn til de studerende.
Ad pkt.8: Udgået
Ad pkt. 9: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL opsumerede kort hovedpunkterne i Dokumentationsrapporten for
delpolitikkerne 6 ”Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling af uddannelse og
undervisning” og 8 ” Delpolitik for overgang til job og karriere”.
Ad pkt. 10: Hygiejnevejledning
 ABS fortalte, at hun var blevet kontaktet af medstuderende omkring ønsket om
hygiejnevejledning i forbindelse med undervisningen i Observation og palpation.
 HHL lovede at tage ”hygiejneoplysning til studerende” op på næste undervisermøde
og følge op på dette på næste sn-møde.
Ad pkt. 11: ECCE (European Counsil on Chiropractic Education)( http://www.cceeurope.com/)
 HHL havde været til møde i Frankfurt. Uddannelsen på SDU har været akkrediteret
hos ECCE siden 2002.
Ad pkt. 12: Valg til studienævnet
 Der har været valg til studienævnet. Kun 3 studerende stillede op og alle 3 blev
valgt ind pr. 1. januar 2015. Studienævnet kostituerer sig ved næste sn-møde i
februar måned.
 MCH søgte dispensation for at kunne opstille ved valget, da hun ikke var indskrevet
på kandidatstudiet ved valgets udskrivelse. MCH fik desværre afslag fra
valgudvalget. MCH ønsker at træde ind i studienævnet pr. 1. februar, hvor hun er
indskrevet på kandidatuddannelsen. Studienævnssekretæren undersøger til næste
møde, hvorledes dette foregår.
Ad pkt. 13: Ansøgninger fra studerende
 Alle ansøgninger blev imødekommet.
Ad pkt. 14: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel.
Ad pkt. 15: Ekspederede sager siden sidste møde
 Der er blevet imødekommet en enkelt ansøgning omkring tidsforlængelse til
eksamen. Studienævnets formand har behandlet ansøgning i henhold til
studienævnets praksis.
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 Ad pkt. 16: Der var ingen meritter til behandling
 Ad pkt. 17: Eventuelt
 DGH fortalte at en studerende på medicinuddannelsen systematisk har optaget
undervisingen på diktafon uden tilladelse. Fakultetet har udarbejdet regler omkring
optagelse af undervisningen. Studienævnssekretæren lægger disse på e-learn til de
studerende.
 HHL fortalte at Optagelsesprocessen på KB ændres. MMI-optagelse på KB afskaffes
og erstattes af en mindre resourcekrævende optagelse. Der vil stadigvæk være
Multiple Choice Test og Interview, men proceduren vil blive anderledes til juni 2015
i forhold til optagelsesproceduren på medicinstudiet. FNKS inddrages på
optagelsesdagen.
Mødet sluttede kl. 11.05.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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