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Afbud fra

Søren Francis Dyhrberg O'Neill

Mødeleder
Referent:
Faglig vejledere:

Henrik Hein Lauridsen
Lise Kæmsgaard Kirkedal
Solvej Christensen Teglhus (SCT) &
Sofie Amalie Gersling Wolff (SAGW).

Møde i dispensationsudvalget :
1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den
25. april

lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Mandag den 6. maj
Dagsorden blev godkendt
Referat blev godkendt.

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

3. Orienteringspunkt

4. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr. 4)

HHL orienterede Studienævnet om, at SDU i perioden
8. – 22. maj 2019 gennemførte sidste del af årets studiestartsundersøgelse for kandidater og bachelorer med vinterstudiestart.
AMN fulgte op på Orienteringspunkter fra sidste sn-møde
den 25. april:
I.
Tema for Spydspids 2019 bliver ”Feedback”
Call Spydspids 2019 udsendes med referat og lægges på SharePoint.
II.
Studieledelsen bistår Fakultetet med at udpege eksterne eksperter, der kan indgå i den eksterne evaluering af uddannelsen i efteråret 2019.
EM havde et forslag til en studerende, som muligvis
kunne indgå i Ekspertpanelet.
Studieledelsen bringer forslaget videre til Fakultetet.

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt).
Én formandsbehandlet meritansøgning er blevet imødekommet siden sidste møde.
c) Merit (lukket punkt).
Der var ikke emner til punktet.

5. Kvalitetssikring og
-udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

a)

Justering af dokumentet ”Standardisering af mundtlig praktiske eksaminer” blev godkendt.
LKK lægger den godkendte version på hjemmesiden for BAog KA-uddannelsen (under Kontakt os - Praktiske informationer).

b)

Evaluering v. studerende
• Forslag til studenterskabelon til brug ved fremlæggelse af evalueringer v. EM
Studienævnets medlemmer forslog en mindre rettelse og
godkendte herefter skabelonen. EM tilretter og fremsender til
LKK.
• B11 Ortopædisk og neurologisk undersøgelse F19 v.
JCD
Studienævnet tog evalueringen til efterretning.
• K5 Præklinisk kursus F19 v. JPSA
Studienævnet tog evalueringen til efterretning.
• K5 Øvelsesterapi og træning F19 v. JPSA
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•
•

Studienævnet tog evalueringen til efterretning.
K1/K3 Almen diagnostik 2 – Reumatologi F19 v. KRN
Studienævnet tog evalueringen til efterretning.
B1 Celler og væv F19 v. EM
Den fremsendte handleplan følger ikke op på gentagne kommentarer i evalueringen omkring Akut beredskab.
HHL tager kontakt til tovholder for B1.
Studienævnet diskuterede vigtigheden af at underviserne på de samlæste fag er opmærksomme på, at
de underviser både medicin- og klinisk biomekanikstuderende eks. ved naturligt at inddrage eksempler
eller præsentere cases fra begge fagområder eller
det tværfaglige samarbejde, som foregår efter endt
uddannelse.
Studienævnet var enige om, at tovholder har et medansvar for at højne svarprocenten på evalueringer,
eksempelvis ved at påminde om den udsendte evaluering eller direkte at afsætte 5 minutter til slut i undervisningen, som Fakultetet opfordrer til.

6. Studieordninger,
kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§ 18, stk.
4, nr. 2)

a)

Indstilling til justering af BA-studieordningen
Tovholder for B6 Ernæring og vækst havde fremsendt indstilling til studienævnene for Klinisk biomekanik og Medicin på
baggrund af studenterevalueringer og ønsker fra undervisere.
Studienævnet er indforstået med ændringerne.
LKK meddeler dette til Studienævn for Medicin

7. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

a)

Info fra Rygcenter Syddanmark
Der var ikke emner til punktet. SO deltog ikke i mødet.

b)

FNKS´s studiestartshåndbog v. KRN
Link til FNKS´s Studiestartshåndbog:
https://drive.google.com/file/d/12-AiB5OPDLQc-K0wPjJy6JbrCbVFyU5/view?usp=sharing

c)

Informationsmail vedrørende trivsel på uddannelsen
HHL og AMN fortalte om den informationsmail som vil blive
udsendt hvert efterårssemester til alle studerende på klinisk
biomekanik , samt om de informationer, som mailen indeholder. Studieledelsen har udarbejdet et arbejdsdokument til de
faglige vejleder, som også Sigrid Alison Rytz, Studie- og trivselsvejleder, Vejlednings-Centret, SDU har bidraget til. Der
findes mange steder at få hjælp, hvis man som studerende
ikke trives på sin uddannelse.
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HHL og AMN vil præsentere de øvrige studieledere på SUND
for arbejdet.

8. Eventuelt

d)

Brugerproces om fremtidens studiemiljø i nyt SUND.
LKK har udsendt en mail til de studerende i studienævnet og
lagt er opslag på BlackBoard omkring muligheden for at få
indflydelse på fremtidens studiemiljø. Studieledelsen har dog
ikke fået en tilbagemelding om Klinisk Biomekanik er repræsenteret i processen.
AMN forslog JCD at fremsende sin video med klip fra forskellige skolers studiemiljøer til Anne Kathrine Overgaard, der arbejder med Nyt SUND og har efterlyst studerende til at indgå i
en brugergruppe.

e)

Piratkopiering af bøger.
HHL viste 2 små film, som FADL har produceret for at sætte
fokus på piratkopiering af digitale lærebøger.
Piratkopiering af bøger er ulovligt og det samme som at
stjæle.
Begge film er at finde på Facebook. HHL opfordrede de studerende i studienævnet til at dele filmene på de sociale medier.
LINKS TIL VIDEOERNE:
https://youtu.be/SREJiouF8z8
https://youtu.be/nXpMlLNmX_4

f)

Exam monitor
Studienævnet blev orienteret om sikkerhedsprocedurerne ved
brug af Exam Monitor

•

•

Nominering til årets underviser på SUND.
EM ønskede at tale med de studerende i studienævnet efter mødet omkring en fælles indstilling til Fakultetet.
Kvote2
Tiltag i forhold til at optimere kvote 2 optaget blev
drøftet

Møderække for efteråret 2019 fremsendes hurtigst muligt.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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