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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/AMN
a) Konkretisering af retningslinjer for anerkendelse af ekstracurriculære aktiviteter på SDU-se bilag
b) Klinisk biomekanikstuderende optaget ved Syddansk Elite kan søge orlov.
4. Til godkendelse:
i.
Ny praksis i forbindelse med førsteårsprøven på Klinisk biomekanik- se bilag
ii.
Studyguide for Radiografi
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iii.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
−
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Tilføjelse til Klinisk biomekanik BA-studieordning ift. de fagspecifikke målbeskrivelser for ”Observation, palpation og bevægepalpation”
iv.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
v.
Merit – se medsendte oversigt
Kvalitetspolitik og delpolitikker
Evalueringer
A. Evalueringer fra undervisning E17 v. studerende
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 og diskussion
 HHL orienterede om SDU´s ”Konkretisering af retningslinjer for
anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på SDU”-se bilag.
Uddannelsesrådet har den 24. marts 2017 godkendt en bruttoliste. Indenfor rammerne af denne liste kan studienævnene på SDU
arbejde. Den studerende skal, for at få anerkendt aktiviteten på
eksamensbeviset, have gennemført uddannelsen på normeret tid.
Aktiviteten skal være reelt ekstra-curriculær, og kan dermed ikke
være en aktivitet, der allerede indgår i uddannelse. Dette udelukker eksempelvis bedste bachelorprojekt eller speciale, ligesom
Prægraduat forskningsprojekt på det sundhedsvidenskabelige fakultet ikke kan godkendes som en ekstra-curriculær aktivitet.
LKK præsenterede Health Tech Innovator-programmet (HTI), som
er et innovationsforløb for studerende fra TEK og SUND, som er
blevet godkendt som en ekstra-curriculær aktivitet på andre uddannelser på SUND.
Studienævnet drøftede herefter, hvilke aktiviteter, der kunne føre
til anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset. HHL og AMN arbejder videre på at udtænke en eller flere
ekstra-curriculære aktiviteter, der kan præsenteres for studienævnet.
 AMN fortalte, at Syddansk Elite som noget nyt har optaget klinisk
biomekanik studerende, i en afgrænset periode af deres uddannelse, hvor der i denne periode er et tidsforbrug til sportsaktiviteten på minimum 20 timer om ugen. Det er eksempelvis studerende, der træner til udtagelse til DGI Verdensholdet og World
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Tour. Som en del af Syddansk Elite, har studerende mulighed for
at søge dispensation med udgangspunkt i SDU regler, blandt andet regler for orlov.
Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte Ny praksis i forbindelse med førsteårsprøven på Klinisk biomekanik- se bilag
 Studienævnet godkendte den nye Studyguide for Radiografi. Faget Radiograf skal ikke være en forudsætning for at påbegynde
Præklinisk kursus.
 Studienævnet godkendte en tilføjelse til Klinisk biomekanik BAstudieordning ift. de fagspecifikke målbeskrivelser for ”Observation, palpation og bevægepalpation”.
 Studienævnet godkendt HTI som en ekstra-curriculær aktivitet på
uddannelsen i klinisk biomekanik. LKK skriver det ind i studieordningen og melder det ind til Registrering & Legalitet.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
6 ansøgninger blev imødekommet.
Ad pkt. 5: Merit – se medsendte oversigt
 2 ansøgninger fik imødekommelse.
Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Arbejdsgruppe bestående af HHL, MBP og JCD lægger sidste hånd
på rapporten for Delpolitik 3: Delpolitik for studiemiljø.
Ad pkt. 7: Evalueringer
 EM gennemgik modul B4 Genetik & Biostatistik – Epidemiologi, B4
Teoretisk biomekanik II samt modul B8 Homeostase – alle fra E17.
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning, havde ingen
bemærkninger.
Ad pkt. 8: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO deltog ikke i mødet.
Ad pkt. 9: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var 3 formandsbehandlede ansøgninger siden sidste møde.
Ad pkt. 9: Internationalisering
 Der var ikke emner til punktet.
Ad pkt.10: Eventuelt
 Der var intet til punktet.

Møderække for foråret 2018: 17. maj og 19. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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