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

Faglig vejleder: Kristoffer Weisse (KW) og Nickie Signe Glissmann (NSG) deltog i mødet
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM).
_________________________________
− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde
− Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 HHL orienterede omkring henvendelse ogkring kritik over prøveforløb og bedømmelse ved
eksamen i Bløddelsbehandling.
HHL orienterer alle undervisere på det kommende undervisermøde omkring procedurer ved
eksamen.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
4 ansøgninger blev imødekommet og 1 ansøgninger fik afslag.
 Rapport om 3. Delpolitik for studiemiljø blev fremlagt af HHL på vegne af arbejdsgruppen og
godkendt af studienævnet.

−

Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Se ovenfor.
Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark.
 SO meldte alt vel.
Ad pkt.7: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 HHL orienterede omkring de 3 formandsbehandlede sager siden sidste møde.
Ad pkt.8: Internationalisering

−
−
−
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−

 HHL orienterede omkring Uddannelsesrådets godkendelse af ”Retningslinjer for
internationalisering i studieordningerne” den 1. april 2016.
Ad pkt. 9: Eventuelt
 DGH spurgte til, om der var krav om, at undervisningen skulle formidles på dansk.
HHL og LKK oplyste, at undervisningen gerne måtte foregå på engelsk.
 ABS fortalte om en kiropraktor klinik, der bør tages af fordelingslisten over anvendte
kliniksteder, efter henvendelse fra en studerende. LKK giver besked videre til Miriam
Ørnebjerg, der klinikfordeler de studerende på klinisk biomekanik.

Mødet var indkaldt fra 9.00-11.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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