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1. Godkendelse af
Dagsorden blev godkendt.
dagsorden
2. Godkendelse af re- Referat blev godkendt.
ferat fra mødet den
28. februar 2019
3. Orienteringspunkt

a) SDUs nye Dagsordenskabelon for studienævnsmøder blev taget
til efterretning.
b) HHL og AMN orienterede Studienævnet om Regler for orlov på
SDU

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

”Regler for orlov på SDU” er blevet tilføjet, studerende kan tildeles orlov i et semester eller tilsvarende periode, hvor ansøger har
deltaget i undervisning og/eller prøver, på baggrund af beslutning
taget af Uddannelsesrådet.
c) HHL orienterede om afholdelse af skriftlige prøver med eksamensnummer på baggrund af information fra Uddannelsesrådet.
Studienævnet diskuterede informationen. Eksamensnummer giver ikke en eksaminand ret til anonymitet. Eksamensnummer kan
være egnet til at sikre, at eksaminator og eksaminand ikke kender hinandens identitet under bedømmelsen – og ikke andet.
4. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr 4)

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

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

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Én ansøgning blev afgjort ved stemmeafgivelse på mødet.
8 stemte for, 1 stemte imod.
Dispensationsudvalgets øvrige indstillinger blev taget til efterretning.
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt). Der var ikke
emner til punktet
c) Merit (lukket punkt). Der var ikke emner til punktet.

a)
b)

Afventer Fakultetets tilbagemelding angående Delpolitik 4.
Evaluering v. studerende
• B8 Homeostase – Cervikal teknik E18 v. KRN
Studienævnet tog evalueringen til efterretning.
• B12 Kiropraktisk interview E18 v. JCD
Studienævnet tog evalueringen til efterretning.
• Billeddiagnostik 1&2 E18 v. EM
HHL og AMN følger op med tovholder omkring implementeringen af SDU-pacs.
• K2/K4 Almen diagnostik 1-E18 v. JPSA
DGH fortalte, at der pågår et arbejde med at gennemgå undervisningsforløb samt studyguide for Almen diagnostik - Almen medicin. Dette for at sikre,
at der er relevante informationer og cases for kiropraktorer. Alle input fra medlemmerne i Studienævnet er velkomne.

a)

Der var ikke emner til punktet.
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7. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr 5)

8. Eventuelt

a)

HHL og AMN fortalte, at der afholdes WFC/ECU Congress i
Berlin i uge 12 under temaet: Global Opportunities in Spine
Care. Mange undervisere på uddannelsen vil deltage i kongressen.
HHL og AMN vil på næste møde orientere Studienævnet om
kongressen.

b)

Første indtryk af Odin- studerende i studienævnets oplevelser.
De studerende udtrykte umiddelbar tilfredshed med ODIN og
kom med forslag til forbedringer som studieledelsen tager
med videre i indkøringsprocessen.

a)

Informationsmail vedrørende trivsel på uddannelsen
Sigrid Alison Rytz, Studie- og trivselsvejleder, VejledningsCentret, SDU har gennemset forslag til infomail til de studerende og fremsendt enkelte tilføjelser.
Studieledelsen vil gennemgå informationsmailen. Studienævnet vil på det kommende møde blive orienteret om det videre
forløb.

Møderække for foråret 2019: 25. april, 16. maj & 20. juni

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