Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 14. april 2015]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Boye L. Jensen (BLJ), Søren O’Neill (SO,) Dorte Gilså Hansen
(DGH), Mille Charlotte Hansen (MCH), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS) , Amanda Lücking (AL), Magnus Rudbæk
Christensen (MRC), og Kristoffer Weisse (KW).

Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM)
Faglig vejleder Nickie Signe Glissmann (NSG) og Johannes Mackeprang (JM) deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra mødet 3. marts blev godkendt.
 Ad pkt. 3: B2 – status
 HHL informerede, at der ville blive lagt besked på Black Board omkring muligheden
for at gå til om-prøve i august frem for ved den ordinær B2 eksamen i juni 2015.
Studerende der skal til omprøve i B2, og som har andre eksaminer, der falder
sammen med denne dato i juni, kan søge studienævnet om at gå til om-prøve i B2 til
august 2015. Dette tilbud er forslået af studienævnet for medicin.
Studienævn for klinisk biomekanik tilsluttede sig denne mulighed.
 HHL fortalte, at der ville blive tilbudt brush-up forelæsninger for de studerende, der
skal til om-prøve i B2. Oversigten over brush-up forelæsningerne vil blive
annonceret via Black Board til de berørte studerende. Tilbudet om brush-up
forelæsninger vil kun blive for om-prøve i B2 og kun i dette semester.
 Ad pkt. 4: Til information
I.Rengøring og spritdispensere i Snorrason
 HHL orienterede om den forsatte dialog mellem fakultetet/SDU og OUH
omkring rengøringen af Snorrason samt ønsket om opsætning af
spritdispensere i Snorrason.
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II.Ansøgning om genindskrivning på studie
 Studienævnet diskuterede den elektroniske behandling af en ansøgning om
genindskrivning på studiet. Grundet helligdage og en kort svarfrist til
Optagelsen, SDU var det ikke muligt at indkalde studienævnet til et møde,
hvor ansøgningen kunne behandles af nævnets medlemmer. Derfor måtte
ansøgningen behandles elektronisk med skriftlig tilbagemelding til
studienævnssekretæren.
 Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL fortalte, at udvalget bestående af MCH, AL og HHL er i gang med
arbejdet og vil præsentere en rapport på det næste studienævnsmøde 5. maj
2015.
 Ad pkt. 6: Ansøgninger fra studerende
 8 ansøgninger blev imødekommet
 3 ansøgniner blev ikke behandlet, idet ansøgningerne ikke var fyldestgørende
eller manglede dokumentation. Studienævnssekretæren kontakter
ansøgerne.
 Ad pkt. 7: Evalueringer
A. Evaluering af Teknik 2 v. MRC
Svarprocent på 22%. Positiv evaluering. På grund af Ny Kandidatstudieordning kører
faget for sidste gang.
B. Evaluering af Evidensbaseret praksis v. KW
Svarprocent på 13%. Faget er evalueret midtvejs, sandsynligvis ved en fejl. Dette kan
forklare den lave svarprocent.
C. Evaluering af Almen Diagnostik I – Neurologi v. MRC
Svarprocent på 27%. Underviserne vil følge op på de studerende s kommentarer omkring
strukturering og antal af slides på Black board.
D. Evaluering af Almen Diagnostik I – Almen medicin v. KW
Svarprocent på 23%. Generelt stor tilfredshed. Undervisergruppen vil gennemgå
studyguiden med fokus på tilpasning af læringsmål og detaljeringsgrad.

 Ad pkt. 8: Kandidatstudieordninger
 HHL fremlagde og gennemgik Overgangsordning KA-studieordning 2015.
Studienævnet vedtog Overgangsordning KA-studieordning 2015.
 HHL fremlagde og gennemgik den NY Kandidatstudieordning der træder i kraft pr. 1.
september 2015, idet der nu var en endelig beskrivelse af fagene Klinisk farmakologi I og
II samt få rettelser i den ny KA-studieordning.
Studienævnet vedtog beskrivelsen af Klinisk farmakologi I og II samt rettelserne.

 Ad pkt. 9: Info fra Rygcenter Syddanmark
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 SO fortalte om de fortsat store forandringer og udfordringer på Rygcenter
Syddanmark i Middelfart.







En revision af Logbogen for klinikopholdene C1-C3 bliver udsat til efteråret 2015.
Ad pkt. 10: Ekspederede sager siden sidste møde
 Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning.
Ad pkt. 11: Merit
 Ansøgning om merit for B3 Molekylær medicin blev imødekommet.
 Ansøgning om merit for B4 Genetik blev afslået.
Ad pkt. 12: Specialer
 Godkendelser af 2 specialekontrakter blev taget til efterretning.
Ad pkt. 13: Eventuelt
 ABS fortalte om Sportsudvalget, et nyt udvalg under FNKS. Udvalget vil afholde
sociale såvel som faglige events, gerne kombineret. Disse events vil tage
udgangspunkt i sportsgrene og fritidsaktiviteter, på et niveau hvor alle kan
deltage.
 JM fortalte om den netop afholdte WCCS kongres i Atlanta( 3. – 10. april 2015),
hvor 5 studerende fra SDU deltog. WCCS er en studenterorganistaion, der består
af studerende fra 25 skoler i 13 lande og har til formål at samle
kiropraktorstuderende på tværs af landene.

Mødet sluttede kl. 11.00.
Møderække for foråret 2015: 5. maj, 3. juni

Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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