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Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL
a. Revideret Studyguide for Præklinisk kursus (K5).
b. Fagene Billeddiagnostik I & II ønskes sammenlagt (ét UVA og én
afsluttende eksamen).
c. Samtykkeerklæring
4. Til godkendelse:
i.
Revideret Studyguide for Præklinisk kursus (K5).
ii.
Fagene Billeddiagnostik I & II ønskes sammenlagt (ét UVA og én
afsluttende eksamen).
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iii.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt
iv.
MSK pædiatri
Evaluering:
Kvalitetspolitik og delpolitikker
Fremlæggelse og godkendelse af Delpolitik 5 & 8
Info fra Rygcenter Syddanmark
Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
Internationalisering
Eventuelt
Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering
 HHL gennemgik den reviderede Studyguide for Præklinisk kursus
(K5), der var enkelte rettelser i skemaet for øvetider i ilab og Snorrason.
 HHL fremlagde forslag til at samle undervisningen i Billeddiagnostik I & II til ét samlet fag over to semestre med én afsluttende eksamen. Studieledelsen har i samarbejde med SDU pædagogik lavet et undervisningsforløb, der indeholder fjernundervisning. Underviserne på Billeddiagnostik I & II har været på kursus og lært,
hvordan man tilrettelægger et godt fjernundervisningskursus.
 HHL orienterede om svar fra Juridisk kontor, SDU. På sn-mødet i
april fremlagde AMN, at studerende fremover skulle underskrive
en samtykkeerklæring ved undervisning, der involverede optagelser. DGH havde på sn-mødet spørgsmål til, hvorledes ” ret til indsigt” under ”rettigheder og pligter ”i dokumentet ”Samtykkeerklæring” skulle forståes. AMN havde derfor kontaktet Juridisk
kontor, SDU for at få en præcisering.
Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte Studyguide for Præklinisk kursus (K5).
 Studienævnet godkendte at fagene Billeddiagnostik I & II bliver
lagt sammen, og at faget afvikles med én samlet eksamen.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt
1 ansøgning blev udsat grundet manglende studieplansforløb for
resterende del af uddannelse og kommer til behandling på det
kommen studienævnsmøde den 22. juni.
1 ansøgning blev udsat grundet manglende tilbagemelding fra
tovholder samt studienævn for medicin og kommer til behandling
på det kommen studienævnsmøde den 22. juni.
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Ad pkt. 5: Evaluering:
 Der var ingen evalueringer til behandling.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Arbejdsgruppen, bestående af HHL CJ og KK fremlagde deres arbejdsrapport samt bilag.
Studienævnet godkendte 5. Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering og videngrundlag og 8 Delpolitik for overgang til job
og karriere.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO informerede, at alt var vel i Middelfart.

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var ingen ekspederede sager

−

Ad pkt. 9 Internationalisering
 Der er ingen klinisk biomekanikstuderende, der har søgt KAvalgfaget Global Health ved fristen 2. maj.
KA-valgfaget omfatter et udlandsophold ved eks. University of
Southern California, den mobile klinik Floating Doctors i Panama, i
NUUK, Grønland, i Ghana, i Beijing, Kina og i Palæstina.
Studienævnet diskuterede, om det kunne være den sene udmelding omkring valgfaget, økonomien omkring valgfaget eller placeringen sidst i august måned, der kunne være årsag til manglende
tilmeldinger. Studieledelsen tager kontakt til arbejdsgruppen bag
valgfaget.
Ad pkt. 10 Eventuelt
 MBP fortalte om arbejdet med at lave en kampagne for at få studerende til at deltage i evaluering af undervisningen på SUND.
 De faglige vejledere orienterede om tendensen blandt studerende, der ”udsætter” deres sidste eksamen på BA-niveau, for derved
at kunne holde en slags orlov imellem BA- og KA-uddannelsen
uden at miste deres retskrav til en plads på KA-uddannelsen.
Dette betyder, at det kommen KA-hold februar 2018 bliver større
end tidligere forårshold.

−

Møderække for efteråret 2017 følger hurtigst muligt.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen
eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal.

Side 3

