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Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL/AMN
a) Procedure for behandling af ansøgninger om skift af fag, når der
er forbrugt prøveforsøg – se bilag 3-a
b) Arbejdsskadesikring af studerende i praktik hos enkeltmandsvirksomheder – se bilag 3-b
c) Årligt ECCE møde i London i november
d) Implementering af ODIN – eksempler fra andre uddannelser vises
på mødet
4. Til godkendelse:
i.
Til-rettelse af retningslinjer for Kandidatspeciale KB -

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

ii.
iii.

se bilaget 4-i-Retningslinjer Kandidatspeciale
Ændring af KA- Studieordning: Kandidatspeciale – se bilag 4-ii
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.

5. Kvalitetspolitik og delpolitikker – gennemgang af Rapport for Delpolitik 5se ”Rapport forskningsbasering..” samt bilag 1-3
6. Info fra Rygcenter Syddanmark
7. Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
8. Internationalisering
9. Eventuelt
−
−
−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering og diskussion
 HHL fremlagde notatet ”Procedure for behandling af ansøgninger
om skift af fag, når der er forbrugt prøveforsøg”, som er udarbejdet af Juridisk Kontor samt Studieservice, SDU.
Notatet er udarbejdet på baggrund af udmelding fra Styrelsen for
Forskning og Uddannelse. Notatet beskriver den interne proces på
SDU for behandling af ansøgning om skift af fag, hvis der er brugt
et forsøg.
En ansøgning om skift af fag, hvor der er forbrugt prøveforsøg skal
behandles af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, ikke i studienævnene. Studieservice vil informere de studerende om ovenstående i forbindelse med behandlingen af den studerendes ansøgning. Studieservice informerer ligeledes om, hvilke informationer
der skal indgå i en ansøgning.
 HHL informerede, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i en
mail til SDU havde fremsendt en vejledning om arbejdsskadesikring af studerende i praktik hos enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.
Idet uddannelsen i Klinisk biomekanik kunne have studerende i
klinikophold hos enkeltmandsvirksomheder, har HHL opdateret
dokumenter i forbindelse med afvikling af klinikophold på BA- og
KA-uddannelsen. Der er nu indskrevet information om pligten til
at tegne arbejdsskadesikring af studerende i praktik hos enkeltmandsvirksomheder i dokumenterne.
 AMN orienterede om det årlige ECCE akkrediteringsmøde, der
blev holdt i London i november, hvor hun og HHL deltog.

Side 2

 AMN fortalte om Implementering af ODIN på SDU, en fælles Fagbase for studieordninger, fagbeskrivelser og studyguides, og viste
med eksempler på, hvordan en studieordning og en studyguide i
ODIN kommer til at se ud på MitSDU.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 AMN præsenterede dokumentet ”Retningslinjer Kandidatspeciale…”, hvor ny tovholder har bistået med til-rettelse af retningslinjer for Kandidatspeciale på KB .
Studienævnet godkendte rettelserne.
 Ændring af KA- Studieordning: Kandidatspeciale – se bilag 4-ii
Studienævnet godkendte ændringen, der træder i kraft pr. 1. september 2019.
Dispensationsansøgninger og meritansøgninger (lukket punkt)
 Merit- og dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.

−

Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker- gennemgang af Rapport for
Delpolitik 5
 HHL gennemgik Rapport for Delpolitik 5 samt bilag 1-3, udarbejdet af EM og HHL.
Studienævnet godkendte Delpolitik 5.

−

Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO deltog ikke i mødet.

−

Ad pkt. 7 Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt)
 Formandsbehandling blev taget til efterretning.

−

Ad pkt.8: Internationalisering
Intet til punktet
Ad pkt.9: Eventuelt
 Studienævnet diskuterede muligheden for at promovere de mange arbejdsmuligheder man har som færdiguddannet, eks. i form
af videoklip på hjemmesiden. Det kunne være film om at arbejde i
Praksis, arbejde i det offentlige eller arbejde med eks. forskning i
en privat virksomhed eller på universitet. Studieledelsen vil arbejde videre med idéen.

−

Side 3

 Studieledelsen fortalte Studienævnet, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har meddelt universiteterne, at der ikke
må udbetales transport – og indkvarteringsrefusion til studerende
i forbindelse med klinikophold.
Dette påvirker studerende på flere uddannelser på SUND, herunder studerende på uddannelsen i klinisk biomekanik.
Den nuværende ordning udfases fra og med efteråret 2019. Studerende vil således stadig få tilskud til transport- og indkvarteringsudgifter i forbindelse med klinikophold aflagt i efteråret 2018
og i foråret 2019 efter de gældende retningslinjer.
Det er ikke universitetets ønske at indstille refusionen, og man
arbejder sammen med de andre universiteter for, at der findes en
løsning gældende fra efteråret 2019 og fremadrettet. SDU kan
dog ikke garantere noget.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns

sekretær Lise K. Kirkedal.

Side 4

