Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 20. juni 2016]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Boye
L. Jensen (BLJ), Amanda Lücking (AL), Matilde Bil Pedersen(MBP) og Katrine Kildsgaard (KK).

Faglig vejleder: Nickie Signe Glissmann (NSG) deltog i mødet
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO), Kristoffer Weisse (KW) , Anna Bjellekjær Stolpe (ABS)
og Emilie Meldgaard (EM).

_________________________________
− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde
− Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 HHL orienterede omkring Ankenævnets afgørelse i ankesag vedr. klage over prøveforløb
og bedømmelse ved eksamen i Bløddelsbehandling. Ankenævnets medlemmer fandt
bedømmerens besvarelse af klagen tilfredsstillende. Endvidere vurderede samtlige af
ankenævnets medlemmer, at der ikke fandtes begrundelser for at ændre bedømmelsen.
Et enigt ankenævn fastholdte karakteren ikke bestået og afviste anken.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Rev. specialeregler i forbindelse med Kandidatspecialet fra efteråret 2016 blev
forhåndsgodkendt med få rettelser, der sendes tilbage til forskningsleder Jan
Hartvigsen.
 Vejledningsaftale for Kandidatspecialet fra efteråret 2016 blev godkendt.
 Dokumentet ”Standardisering af mundtlig eksamen” blev godkendt med præciseringen:
”Dumpes supervision (dvs. hovedsupervision og re-supervision) skal faget tages om på
et senere tidspunkt.”
 Ændring i studieordningen for faget Muskuloskeletal diagnostik/ Global sundhed og
diagnostik (engelsk) blev godkendt. Den skriftlige gruppeopgave, som allerede er en del
af faget, gøres obligatorisk og adgangsgivende til eksamen.
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 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt
2 ansøgninger blev imødekomme og 2 ansøgninger fik afslag.
Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Der var intet til dette punkt.
Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark.
 Punktet udgik da SO ikke deltog i mødet.
Ad pkt.7: Evaluering
 AL fremlagde evaluering af Modul B1 ”Celle og væv” samt ”Informationskompetence:
Studiestartsopgave”.
Der var en lav svarprocent for” Celle og og væv”. Kun 17% af de 53 adspurgte klinisk
biomekanikstuderende havde besvaret evalueringen, hvilket vil sige 9 studerende. Der
var blandt de 9 studerende generelt tilfredshed med faget Celle og væv.
Der var desværre også en lav svarprocent for ” Informationskompetence:
Studiestartsopgave” Kun 13 % af de 47 adspurgte klinisk biomekanikstuderende havde
besvaret evalueringen, hvilket ville sige 6 studerende. Der var blandt de 6 studerende
stor tilfredshed med faget, hvilket fremgår af mange positive kommentarer omkring
undervisningen, studyguiden og roser til den faglige tutor.
Ad pkt.8: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 HHL orienterede omkring 1 formandsbehandlet sag siden sidste møde.
Ad pkt.9: Internationalisering
 Der var intet til dette punkt.
Ad pkt. 9: Eventuelt
 Studienævnet afventer Fakultetets plan for evaluring af alle moduler fra efteråret 2016.

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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