Studienævnet for Klinisk Biomekanik

Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk
Biomekanik
Dato og tidspunkt:
Sted:

Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 9-11
Mødelokale 2, Stuen, IOB.

Deltagere:

Henrik Hein Lauridsen (HHL), Anne Mølgaard Nielsen (AMN),
Emilie Meldgaard (EM), Matilde Bil Pedersen (MBP),
Katrine Kildsgaard (KK), Kristine Gaumitz Storm (KGS),
Solvej Christensen Teglhus (SCT) og Kristoffer Weisse (KW).

Afbud fra:

Stefan P. Mortensen (SPM), Søren O’Neill (SO),
Dorte Gilså Hansen (DGH), Jakob Christian Dersch (JCD) og
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen (JPSA)

Referent:

Lise K. Kirkedal (LKK)

lkk
lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL/AMN
a. Repræsentant til Institutrådet
b. Modificering eksamens form Træning og Øvelsesterapi F18
c. Filosofi – udfasning og re-eksamen i august
d. Manuel behandling: Teori og evidens (på B4/B7) – re-eksamen i
august
4. Til godkendelse:
i.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
5. Kvalitetspolitik og delpolitikker
1) Delpolitik for studiemiljø – se Dokumentationsrapport
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6. Evalueringer for efteråret 2018 – Køreplan samt Guideline er revideret af
arbejdsgruppe – se bilag
7. Info fra Rygcenter Syddanmark
8. Internationalisering v. AMN
9.

Eventuelt

−
−
−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering og diskussion
 HHL fortalte, at en studerende er blevet valgt til at repræsentere
Klinisk biomekanikstuderende i Institutrådet på IOB efter opslag
til alle studerende på bacheloruddannelsen i Klinisk biomekanik
på Black Board.
 HHL orienterede, at han i samarbejde med AMN havde formandsbehandlet en henvendelse fra tovholder for Træning og øvelsesterapi, der ønskede en modificering af eksamensformen i F18 jvf.
Standardisering af supervision og praktisk mundtlig eksamen. Niveau for eksamen er ikke blevet sænket, ligesom der ikke er blevet ændret på eksamensformen.
 AMN fortalte, at det i samarbejde med tovholder for Filosofi er
besluttet, hvornår og hvorledes re-eksamen i Filosofi afvikles. Undervisningen i faget Filosofi er afviklet for sidste gang i F18. Der
oprettes et selvstændigt rum på e-learn til afvikling af re-eksamen
i august.
Efter ordinær eksamen vil Registrering & Legalitet hjælpe med at
identificere de studerende, der mangler at bestå Filosofi. Disse
studerende vil ultimo juni/primo juli modtage en personlig besked
på deres studentermail, hvor de tilbydes re-eksamen samt informeres omkring datoer for re-eksamen, der udbydes i henholdsvis
juli/august 2018 og december 2018/januar 2019. I samme mail informeres den studerende om konsekvenserne ved ikke at deltage
i re-eksamen.
Der vil også blive lagt information omkring re-eksamen på bachelorrummet for medicin og klinisk biomekanik samt på rummet for
Filosofi F18 på e-learn.
 AMN fortalte, at det i samarbejde med tovholder for Manuel behandling: Teori og evidens er besluttet, hvornår og hvorledes reeksamen i Manuel behandling: Teori og evidens afvikles. Grundet
studieordningsændring, hvor faget Manuel behandling: Teori og
evidens flyttes fra modul B4 til modul B8, udbydes faget ikke i E18
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eller F19, men først i E19. Der oprettes et selvstændigt rum på elearn til afvikling af re-eksamen i august.
Efter ordinær eksamen vil Registrering & Legalitet hjælpe med at
identificere de studerende, der mangler at bestå Manuel behandling: Teori og evidens. Disse studerende vil ultimo juni/primo juli
modtage en personlig besked på deres studentermail, hvor de tilbydes re-eksamen samt informeres omkring datoer for reeksamen, der udbydes i henholdsvis i august 2018 og igen i november 2018. I samme mail informeres den studerende om konsekvenserne ved ikke at deltage i re-eksamen.
Der vil også blive lagt information omkring re-eksamen på bachelorrummet for medicin og klinisk biomekanik samt på rummet for
Manuel behandling: Teori og evidens F18 på e-learn.
−

AD pkt. 4: Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
 3 ansøgninger fik imødekommelse samt 1 formandsbehandlet ansøgning fik imødekommelse siden sidste møde.

−

Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 HHL fremlagde rapporten for Delpolitik 3: Delpolitik for studiemiljø, som arbejdsgruppe bestående af HHL, MBP og JCD havde udarbejdet.
Studienævnet godkendte rapporten for Delpolitik 3: Delpolitik for
studiemiljø.

−

Ad pkt.6: Evalueringer for efteråret 2018
 En arbejdsgruppe under Fakultetet har revideret ”Køreplan” samt
”Guideline” – se bilag.
Studienævnet tilslutter sig ”Køreplan” samt ”Guideline”.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO deltog ikke i mødet.

−

Ad pkt.8: Internationalisering
 HHL orienterede, at 4 studerende fra Klinisk biomekanik deltager i
WCCS 2018 konference i Johannesburg, Sydafrika.
 AMN fortalte, at Ditte Marie Salling er ansat på Fakultetet til at
stå for internationalisering på fakultetets uddannelser og til at
hjælpe med at etablere nye udvekslingsaftaler.
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AMN og HHL har været i dialog med Ditte omkring lande og uddannelsessteder, som uddannelsen i klinisk biomekanik kunne ønske at samarbejde med.
 AMN fortalte, at 1 studerende har tilmeldt sig valgfaget Global
Health.
−

Ad pkt.9: Eventuelt
 MBP har fulgt op på evaluering af Almen medicin og forhørt sig
blandt medstuderende.
HHL og AMN bringer kommentarerne videre til tovholder for Almen medicin og DGH, der ikke kunne deltage i mødet.
 De studerende i studienævnet, der netop havde overstået faget
Radiografi, ønskede at evalueringen af faget var åben til efter eksamen, da de havde flere kommentarer hertil.
De studerende har haft mange positive oplevelser på Kolding og
Vejle sygehuse. I henhold til Fakultetets guideline for evaluering
af undervisning, indgår evaluering af eksamen ikke i evalueringen.
HHL og AMN opfordrede derfor de studerende til at nedfælde deres kommentarer til eksamen i en mail til studieledelsen.

Møderække for efteråret 2018: 4.september, 24. september (kun opsamling af
evalueringer fra F18), 4. oktober, 13. november, 12. december.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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