Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 20. april 2016]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Anne Mølgaard Nielsen (AMN),
Søren O’Neill (SO), Amanda Lücking (AL), Matilde Bil Pedersen(MBP), Katrine Kildsgaard (KK) og Emilie
Meldgaard (EM).

Faglig vejleder: Kristoffer Weisse (KW) deltog i mødet
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Boye L. Jensen (BLJ), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS) og faglig vejleder Nickie
Signe Glissmann (NSG).

_________________________________
− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde
− Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 Eksamensklage vedr. B2 Bevægeapparatet
 Eksamensklage vedr. B6 Ernæring og vækst
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
3 ansøgninger blev imødekommet og 3 ansøgninger fik afslag.

−

Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Opdatering af turnusplan fra Fakultetet - bilag
 Opdateret årshjul for studienævnets arbejde med delpolitikker – se opdateret årshjul
 Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af HHL, AL, EM og MBP, som påbegynder
arbejdet med Delpolitik for studiemiljø.
Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark.
 SO informerede at Rygcenter Syddanmark i Middelfart ikke lukkes.
SO fortalte, at de større hold studerende og færre supervisorer giver udfordringer med at
opfylde Logbogen, som den er nu.Underviserteamet og studieledelsen vil sammen arbejde
på at løse disse udfordringer. Logbogen vil på sigt blive revideret og fremsendt til
godkendelse i studienævnet.

−
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−

−

−

Ad pkt.7: Den prægraduate forskeruddannelse
 Flere studerende har rettet henvendelse til HHL omkring mulighederne for at tage en
prægraduat forskeruddannelse i løbet af kandidatuddannelsen. Den prægraduate
forskeruddannelse består af ½ års forskning med orlov fra studiet og ½ år, hvor der skrives ,
der tilsammen kan meriteres til et Kandidatspeciale.
Ad pkt.8: Lægeerklæringer
 Studienævnet gennemgik tidligere fremsendt notat fra Jurisk kontor, SDU, der beskriver,
hvad en god lægeerklæring bør indeholde.
Studienævnet diskuterede hvorledes studerende fremadrettet kan hjælpes til at fremsende
brugbare lægeeerklæringer til deres ansøgninger.
På hjemmesiden har fakultetet lagt fælles informationer omkring SFR, orlov og vejledning
til lægeerklæring (læs her).
Ad pkt. 9: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 LKK orienterede om 16 ansøgninger, der var blevet imødekommet af
studienævnsformanden siden sidste møde.

−

Ad pkt.10: Internationalisering
 Der var intet til dette punkt.

−

Ad pkt. 11 Eventuelt.

Mødet var indkaldt fra 13.00-15.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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