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Dagsorden for mødet:

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Orientering v. HHL
Til godkendelse:
i.
Forslag til studieordningsændring: Manuel behandling – se bilag
ii.
Forslag til studieordningsændring: Observation, palpation og bevægepalpation – se bilag
iii.
Forslag til studieordningsændring: Øvelsesterapi og træning – se
bilag
iv.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
5. Merit – se medsendte oversigt
6. Kvalitetspolitik og delpolitikker
7. Info fra Rygcenter Syddanmark

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

8. Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
9. Internationalisering
10. Eventuelt
−
−
−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering og diskussion
 HHL fortalte, at han havde deltaget I World Federation of Chiropractic/The Association of Chiropractic Colleges (WFC/ACC)) Education Conferences, der 24.-27. oktober blev afholdt I London.
Her havde han blandt andet skabt kontakter til uddannelsessteder
I Canada og Costa Rica.
 AMN fortalte, at der havde været afholdt TAL2018 - ”Teaching for
active learning” den 6. november på SDU. Formålet med konferencen var at dele erfaringer, demonstrere og dokumentere aktiv
undervisning og aktiv læring. Specifikt var AMN interesseret i at
lære, hvordan man som uddannelsen bedst klæder nye studerende på ved studiestart, således at de er godt introduceret til eelarn, godt orienteret omkring studieordningen og dens regler
samt førsteårsprøven..
 AMN fortalte, at hun og HHL havde deltaget i Faglig kongres 2018,
der den 8.-10. november blev afholdt i Odense. På kongressen
havde blandt andet deltaget 400 kiropraktorer fra hele landet.
Der havde over de 3 dage været mange gode og interessante oplæg, og AMN og HHL var enige om, at det var vigtigt, at uddannelsen var repræsenteret på kongressen. Dette var studienævnet
enige i.

−

AD pkt. 4:
i.
Studienævnet diskuterede forslaget til studieordningsændring for
faget Manuel behandling. HHL og AMN tager kontakt til tovholder, for at drøfte de ønskede ændringer ift. de spørgsmål der
fremkom i studienævnet. Manuel behandling udbydes som følge
af studieordningsændringer først i E19.
ii.
Studienævnet diskuterede forslaget til studieordningsændring for
faget Observation, palpation og bevægepalpation. Tovholder
havde fremsendt ønske om rettelser i den fagspecifikke samt generelle målbeskrivelse i studieordningen.
Studienævnet godkendte ændringerne.
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iii.

−

Studienævnet diskuterede forslaget til studieordningsændring for
faget Øvelsesterapi og træning. Tovholder havde fremsendt forslag til revidering af den fagspecifikke målbeskrivelse i studieordningen. Der ændres ikke på antal ECTS, eksamensform eller censur.
Studienævnet godkendte ændringerne.
iv.
Dispensationsansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.
AD pkt. 5 Meritansøgninger (lukket punkt)
 Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Arbejdsgruppen bestående af EM samt HHL havde udarbejdet en
rapport for Delpolitik 5:
Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag.
Rapporten vi blive fremlagt til diskussion i studienævnet ved det
kommende studienævnsmøde den 12. december.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark.
 SO deltog ikke i mødet.

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt)
 Formandsbehandling blev taget til efterretning.

−

Ad pkt.9: Internationalisering.
 Der var intet at bemærke til punktet.

−

Ad pkt.10: Eventuelt.
 JCD roste det nye KB forum på e-learn, hvor studieledelsen kan
kommunikere med alle bachelorstuderende samt kandidatstuderende på uddannelsen. På KB forum kan de studerende finde informationer omkring uddannelsen, links til relevante hjemmesider m.m.
 JCD oplyste, at de studerende havde været forvirret op til klinikophold A, E18. Med KB forum er der informationer at finde om klinikopholdet.
HHL svarede, at ansvaret for klinikfordeling på klinisk biomekanik
har skiftet hænder på Fakultetet, hvilket desværre bevirkede at
informationer omkring klinikophold A kom sent ud til de studerende.
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Møderække for efteråret 2018: 12. december.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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