Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 12. december 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),
Jørgen Nexøe, Jan Marcus Jeson Dieden (JMJD), Anne Sofie Gilling (ASG) og Mille Charlotte Hansen (MCH) .

Afbud: Johanne Brinch Larsen.
Faglig vejleder Johannes Mackeprang deltog i mødet.
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, og man drøftede
kort vigtigheden i at gøre notater i vejledningsøjemed.
 Ad pkt. 4: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøgning om dispensation for indgangskrav til speciale blev imødekommet.
b) Meritansøgning til faget Viden og information på modul B3 blev imødekommet.
c) Meritansøgning til faget Fra celle ti individ blev udsat grundet høringsfrist.
 Ad pkt. 5: Meddelelser
 HHL orienterede om punkterne a-c. Al korrespondance foregår som udgangspunkt
elektronisk, og ligeledes er studenterarkivet digitaliseret.
SDU institutionsakkrediteres fra 2013. Der kan gives følgende akkrediteringer:
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-

”positiv” (universitetet kan oprette nye uddannelser)

-

”betinget” (universitetet skal have godkendt nye uddannelser)

-

”afslag” (universitetet må ikke oprette nye uddannelser)

I takt med institutionsakkrediteringerne vil SDU’s delpolitikker blive revideret, og der
tilføjes en ny vedrørende ”God undervisning”. Arbejdet med kvalitetspolitik skærpes.
I forbindelse med projektet ”De studerende i centrum”, har HHL søgt om midler til
fornyelse af Færdighedslaboratoriet samt udviklinig af færdighedstræning.
 Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel i Rygcenteret.
 Ad pkt. 7: Studieordningsændringer
 Sommerskolen under Billeddiagnostik udgår (behandling af dette emne blev udsat)
 Revision af valgfag på kandidatuddannelsen. HHL orienterede om, at der arbejdes med
3 nye valgfag. Der arbejdes videre med nye fagbeskrivelser.
 Slutteligt arbejdes der på en ansøgning til styrelsen vedrørende specialets omfang, der
ønskes mindsket fra 30 ECTS til 15 ECTS.
 Ad pkt. 8: Besøg på College of Chiropractic i Barcelona (v. Elisabeth Fugl)
 EF kunne fortælle, at uddannelsen på dette college er en 5-årig betalingsuddannelse.
Man fornemmer en stærk kiropraktoridentitet, men uddannelsen er ikke så
forskningsbaseret som på SDU. På 1. studieår undervises halvt på engelsk og halvt på
spansk. Briksene er doneret af kiropraktorer.
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 HHL tilføjede, at kiropraktorhvervet i Spanien er hårdt ramt af finanskrisen.
 Ad pkt. 9: Evalueringer
 Følgende fag var blevet evalueret:
Bevægelse og arbejde
Homeostase
Reumatologi
ASG bemærkede i øvrigt, at der til faget Kommunikation: Etik manglede ”kiropraktorcases”. HHL kommenterede, at nye cases bliver udarbejdet i samarbejde med DKF’s
arbejdsgruppe for etiske retningslinjer.
HHL orienterede om kommende ny underviser i faget Reumatologi, og at der tages
kontakt til modultovholder John Chemnitz vedrørende biokemi-undervisningen på
modul B4.
 Ad pkt. 10: Eventuelt
 ASG forespurgte til biokemi-undervisningen på modul B11. Denne undervisning er
alene for medicinstuderende.
 SO forespurgte til, hvorvidt studerende skal deltage i f.eks. brandkurser i forbindelse
med klinikophold. CP undersøger nærmere.
Mødet sluttede kl. 12.15.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina
Pytlick.
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