Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 18. april 2012]
_____________

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik.

Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Alexander Philipp Meier (APM), Jan Marcus Jeson Dieden
(JMJD), Johanne Brinch Larsen (JBL), Anne Sofie Gilling (ASG) og Elisabeth Fugl (EF).

Der var afbud fra: Boye L. Jensen, Jørgen Nexøe og Søren O’Neill.
Observanter: Faglige vejledere Øystein Theodor Ødegaard-Olsen (ØTØ) og Johannes Mackeprang
(JM) samt ekstern lektor Dorthe Ziegler (DZ).
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.
a) Ansøgning om tidsfristforlængelse til aflevering af speciale blev godkendt
 Ansøgninger ud over dagsordenen
a) Ansøgning om et 4. eksamensforsøg i Angreb og forsvar (modul B10) blev
imødekommet
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 Ad pkt. 5: Meddelelser
b) De studerende kunne melde tilbage, at det fungerer godt med den nye
supervisionsprocedure.
 Ad pkt. 6: Information fra Rygcenter Syddanmark
 DZ kunne berette om forsøg på bedre opfølgning i forbindelse med evaluering af
klinikophold.
 Kommunikationsundervisningen mangler på den nye bacheloruddannelse, da der skulle
findes plads til fagene Filosofi og Teknik (efter ønske fra de studerende). Klagesager fra
primær praksis er ofte med baggrund i dårlig kommunikation. Derfor vil Rygcenter
Syddanmark nu tilbyde kommunikationsundervisning – gerne i forbindelse med
Klinikophold B. Oplæg til studieordningsændring bliver taget op på et kommende
studienævnsmøde.
 Klinikophold B er vel overstået.
 Der arbejdes på en forbedring af logbogen.
 ØTØ spurgte til, hvorvidt der kunne stilles krav om, at de studerende i forbindelse med
klinikophold på ortopædkirurgisk afdeling kunne observere en operation. HHL svarede,
at det som hovedregel ikke er muligt, men at det er meget op til den enkelte
studerende at være opsøgende, og så er det som regel muligt.
 JM spurgte til muligheden for oprettelse af en frivillig logbog til teknikfagene på
bacheloruddannelse. HHL vil tage spørgsmålet med til underviserne.
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 Ad pkt. 7: Oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende delpolitikken ”Universitetspædagogik”
 HHL; På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet findes der ikke pædagogiske porteføljer
til brug for undervisning og uddannelse. Som VIP-ansat indrapporterer man alene
forskning. Fakultetet har derfor iværksat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en
pædagogisk portefølje. Studienævn for Klinisk Biomekanik har endvidere en
”regularitetsplan” til brug for evaluering af undervisning.
 Ad pkt. 8: Indstilling af ekstern lektor Dorthe Schøler Ziegler til overtagelse af Søren
O’Neill’s medlemskab i valggruppe I blev godkendt
 Ad pkt. 9: Drøftelse af problematikker ved sygdom/barsel og lignende i forbindelse med
klinikophold (herunder regler for orlov)
 Man drøftede kort reglerne, og der henvises til de faglige vejledere ved eventuelle
spørgsmål.
 Ad pkt. 10: Evaluering af modul B3
 Studienævnet havde modtaget et referat fra evalueringsmøde, og man afventer en
handleplan, der beskriver hvorledes ændringerne implementeres.
 Ad pkt. 11: Eventuelt
 EF og JMJD efterlyste enkelte evalueringer, der sandsynligvis er undervejs.
 ØTØ foreslog en anbefaling af ”Menneskets fysiologi” som supplerende læsning. HHL

drøfter dette med underviserne.
Mødet sluttede kl. 10.45.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Christina Pytlick.
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