Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 9. april 2013]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO) , Boye L. Jensen (BLJ), Jørgen Nexøe (JN),
Rune Mieritz (RM), Jan Marcus Jeson Dieden (JMJD), Anne Sofie Gilling (ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH)
og Jesper Jørgensen Øigård (JJØ) .

Afbud: Elisabeth Fugl og Johanne Brinch Larsen.
Faglig vejleder Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Referent: Christina Pytlick (CP)
_________________________________
 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 dispensation for indgangskrav blev godkendt
b) Ansøgning om merit for hele eller dele af modul B3 (delvis merit), B6 (afslag), B8
(afslag) og B10 (afslag)
c) Ansøgning om dispensation for indgangskrav blev godkendt
d) Ansøgning om eftertilmelding til undervisning blev godkendt
e) Ansøgning om tilladelse til at tage ordinær prøve på omprøvetidspunktet blev godkendt
med betingelse af, at en anden studerende udløser omprøven
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 Ad pkt. 5: Meddelelser
a) HHL orienterede om fremtidige uddannelseskonferencer med fokus på danske
ansøgere. Uddannelsesmesserne i Norge og Sverige vil ikke længere være med
deltagelse herfra. Der er indgået aftale med idrætsstudiet om et arrangement for
alle idrætshøjskoler, og arrangementet afholdes på IOB. FNKS er ligeledes med i
arrangementsgruppen. Hvis Fagrådet er interesseret i at være med, er de meget
velkomne. Der er endvidere gjort en Facebook-profil aktiv. Alle opfordres til på
Facebook-profilen at uploade studierelevante opslag, der kan være med til at
rekruttere kommende studerende. I år har der været rekordstort ansøgertal i
Kvote 2.
b) HHL henviste til Kvote 2-analysens side 2. Her konkluderes det, at kvote 2studerende samlet set har mindre tendens til frafald end kvote 1-studerende på 1.
studieår, og tendensen findes også efter 2. studieår. Endvidere er der efter 2.
studieår en højere beståelsesfrekvens hos kvote 2-studerende i modsætning til
kvote 1-studerende.
JMJD bemærkede, at der har været et stort frafald på årgangen fra 2011.
JM oplyste, at der ved Åbent Hus-arrangementet var mange forespørgsler om skift
fra klinisk biomekanik- til medicinstudiet.
HHL nævnte muligheden for, at man vælger at gå tilbage til den tidligere løsning,
hvor der ved optagelsesprøven afholdes interview, hvis ikke der ses en effekt af
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den nye optagelsesprocedure. Det er meget problematisk med spekulation om
studieskift før optagelse. HHL holder studienævnet orienteret.
 Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO orienterede om nyansættelse af en kiropraktor, og vel overstået Klinikophold Beksamen for 5 studerende.
 Ad pkt. 7: Studieordningsændringer
 HHL fremlagde forslag om, at superviseringer på ”teknik-fagene” (B6-B8) skal bestås før
eksamen. Dette blev godkendt.
 HHL fremlagde forslag om en omformulering (præcisering) af bachelorstudieordningens
§ 4, stk. 1. Dette blev godkendt.
 Ad pkt. 8: Evalueringer
 HHL savner kendskab til, hvordan evalueringerne håndteres på det enkelte modul.
Studienævnet drøftede formen for, og udbyttet af undervisningsevalueringer. HHL
kontakter Studienævn for Medicin for et eventuelt samarbejde herom. Endvidere
ønsker de studerende eksaminationstiden hævet fra 3 til 4 timer til eksamen i Almen
medicin. HHL kontakter den modulansvarlige.
 Der forelå evalueringer for fagene; Almen medicin, Neurologi, Kandidatspeciale, Modul
B2, Modul B6, Modul B10. HHL kontakter enkelte modultovholdere.
 Ad pkt. 9: Tilbagemeldingsskemaer fra censorer
 Taget til efterretning.
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 Ad pkt. 10: Hensigtserklæring fra Studienævn for Medicin vedrørende digitale prøver
 Studienævnet finder det umuligt, at undgå snyd, da der desværre altid kan være
uforudsete ”smutveje”, men man må prøve at dæmme op, og forebygge via ITløsninger inden for nuværende ressourcer. Det er problematisk når digitalisering af
eksamen bestemmer eksamensformen. Eksamensformen bør alene styres af det faglige
indhold. Studienævnet bakker op om hensigtserklæringen fra Studienævn for Medicin.
 Ad pkt. 11: Eventuelt
 JJØ spurgte til muligheden for deltagelse i omprøven i Reumatologi, såfremt man ikke
møder op til den sidste halvdel af eksamen. Endvidere ønsker de studerende en forside
til eksamensopgaven i Reumatologi og Ortopædi, idet man her finder oplysninger om
antal opgaver m.m. De studerende har tilladelse til at gå til omprøve i kraft af deres
første fremmøde. Fremover vil der igen være en forside til eksamensopgaverne, da
siden fejlagtigt manglede, og fejlen beklages.
 HHL orienterede om, at studienævnet havde modtaget en klage over eksamen i
Reumatologi. Desværre skete der en fejl i sammensætningen af eksamensopgaven i
Reumatologi, hvilket resulterede i en mangelfuld eksamensopgave. De studerende skal
således op til endnu en eksamen for samlet set at have besvaret alle
eksamensspørgsmål. Der er fundet en ny eksamensdato. Den studerende gør i sin klage
opmærksom på, at det var uacceptabelt og utilfredsstillende, at en sådan fejl kunne
finde sted på et universitet. Den studerende accepterer den udmeldte løsning, men
ønsker med sin klage, at sende et opråb. HHL beklagede fejlen dybt.
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Mødet sluttede kl. 10.45.

Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina
Pytlick.
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