Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 13. november 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), Jan
Marcus Jeson Dieden (JMJD), Johanne Brinch Larsen (JBL), Anne Sofie Gilling (ASG) og Mille Charlotte
Hansen (MCH) .

Ikke til stede: Elisabeth Fugl og Jørgen Nexøe.
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: Ansøgninger fra studerende
a) 4.-gangs dispensation til faget Bevægelse og arbejde (modul B4) blev imødekommet.
b) Meritansøgning til faget Fra celle til individ blev afslået.
c) Meritansøgning til faget Fra celle ti individ blev afslået.
d) Meritansøgning til faget Akut beredskab blev afslået.
 Ad pkt. 5: Meddelelser
 HHL pointerede, at man ved den nye procedure for undervisningstilmeldinger ikke kan
tilmeldes læsegrupper, hvis man overskrider den ordinære tilmeldingsperiode. MCH
tager informationen med på snarligt møde i Studenterrådet.
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 Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO kunne orientere om den kommende kommunikationsundervisning i Rygcenteret,
hvor der har været afholdt kursusdage for underviserne således, at de i fællesskab med
skuespillere kan forestå kommunikationsundervisningen for de studerende.
Rygcenteret indsender snarest muligt et udspil til en studieordningsændring.
 Ad pkt. 7: Delpolitik om prøveformer og undervisningsevaluering
 Arbejdsgruppen kunne berette, at studiet lever op til alle kravene i delpolitikken.
Dokumentationsrapport var vedlagt.
 Ad pkt. 8: Evaluering
 HHL; Manuel behandling: teori og evidens kørte for første gang på modul B7 i foråret
2012. Der er nedsat en arbejdsgruppe til at se på evalueringens kritikpunkter.
 Ad pkt. 9: Studielederen orienterer om uddannelseskonference i Australien
 HHL præsenterede et power point-show om uddannelseskonferencen.
 Ad pkt. 10: Eventuelt
 Dato for næste studienævnsmøde ændres ved hjælp af Doodle-afstemning.
 ASG havde været til foredrag om filosofi ved filosof René Christensen. Foredraget var
meget givtigt, og ASG foreslog ham som kommende underviser. HHL har allerede
kontakt til ham, og der arbejdes på en mulig løsning. René Christensen udarbejder
blandt andet etiske retningslinjer for diverse professioner.
Mødet sluttede kl. 10.20.
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Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina
Pytlick.
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