Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 13. juni 2012]
_____________

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik.

Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Alexander Philipp Meier (APM), Jan Marcus Jeson Dieden
(JMJD), Johanne Brinch Larsen (JBL), Søren O’Neill (SO) og Rune Mieritz (RM) .

Der var afbud fra: Boye L. Jensen, Jørgen Nexøe, Anne Sofie Gilling, Elisabeth Fugl og Johannes
Mackeprang.
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.
b) Den internationale bacheloruddannelse har fået en positiv akkreditering, men afslaget
skal findes i politiske grunde. Man søger om 25 ekstra pladser på den ordinære
bacheloruddannelse. Dernæst drøftes muligheden for et ”forkursus i kiropraktik” med
dansk på A-niveau + udbud af engelske fag, og herefter er den udenlandske studerende
klar til optagelse på den ordinære bacheloruddannelse. Undervisning på engelsk giver
også mulighed for internationalisering.
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Meddelelser ud over dagsordenen.
Der er søgt penge til ”Masterclass” – et 2-dages kursus i ”Hvordan lærer man fra sig?” (i
færdighedstræning).
Den internationale akkreditering er påbegyndt. Der afleveres rapport i oktober 2012. I
januar/februar 2012 kommer der besøg fra ECCE. Der vil også være studerende med i
udvalget, der har med akkrediteringen at gøre.
HHL har udarbejdet en undersøgelse over status for frafald af studerende på modul B4 i
foråret 2012. 45 % (31 personer) svarede på undersøgelsen. 26 % (7 personer) heraf har
søgt optagelse på medicin via KOT. 38 % (10 personer) har tidligere søgt optagelse på
medicin.
Af det samlede Kvote-2-optag (på klinisk biomekanik) i 2012, havde 50 % af ansøgerne
Klinisk biomekanik som 1. prioritet.
Ad pkt. 5: Ansøgninger
a) Ansøgning om fritagelse fra Ortopædisk og neurologisk undersøgelse (ny
studieordning) på baggrund af Klinisk biomekanik 2-4 (gammel studieordning) blev ikke
imødekommet.
b) Ansøgning om dispensation for indgangskravet til Ortopædisk og neurologisk
undersøgelse blev imødekommet.
 Ad pkt. 6: Information fra Rygcenter Syddanmark
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 SO kunne berette om ledelsesmæssige ændringer, hvor ledelsesansvaret opdeles. Niels
Wedderkopp forestår idrætsfunktionen i Vejle. Claus Manniche fratræder som leder af
Rygcentret den 1. september 2012. Forårets kandidater er færdige.
 Ad pkt. 7: Delpolitikker
 Kommende arbejde med prøveformer, evaluering og undervisningsforløb. Der
nedsattes arbejdsgruppe bestående af formand, en studerende samt en faglig vejleder.
 Ad pkt. 8: Evalueringer
 Der er generelt dårlige svarprocenter, hvilket alene kan give indikationer og ikke et
reelt billede af undervisningen.
 Modul B3 er et presset modul, idet der er undervisning under alle 3 spor. RM kunne om
professionssporet fortælle, at de studerende oplever det som svært stof, og at der nu
findes flere frivillige eksaminatorier. Denne undervisning på professionssporet lå
førhen på et senere tidspunkt i studieordningen. Man er ved at finde en balance i faget.
De studerende finder, at der i teknik-fagene mangler tid til repetition.
 Klinikevalueringerne er blevet bedre.
 Ad pkt. 9: Henvendelse fra Studenterrådet vedrørende Filosofi
 De studerende savner struktur og en studyguide. HHL kunne svare, at det dels er et nyt
fag, og at der dels er en forskellig opbygning af undervisning på henholdsvis
Sundhedsvidenskab og Humaniora. En arbejdsgruppe er i gang med at se på faget.
 Ad pkt. 10: Tilbagemeldingsskemaer for censorer
 Taget til efterretning.
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 Ad pkt. 11: Eventuelt
 APM takkede af efter endt kandidatuddannelse.
 Ny møderække udsendes pr. mail.

Mødet sluttede kl. 10.20.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina Pytlick.
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