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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 og AMN
• Afgørelse på eksamensklage
• Afgørelse på klage over SDU, Optagelsen
• Præklinisk kursus på modul K5
• Klinikophold B (tidligere C)
• Oversigt over KA uddannelsen
• Studieguide til præklinisk kursus
• Samtykkeerklæringer
• Sammenlægning af fagene Lumbal og Bækken teknik på modul B7
4. Til godkendelse:
i.
Afskaffelse af Valgfag – klinikophold på KA
ii.
Ændring af eksamensform for Almen diagnostik 1 -Almen medicin
iii.
Præklinisk kursus på modul K5
iv.
Klinikophold B (tidligere C)
v.
Oversigt over KA uddannelsen
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vi.
vii.
viii.
5.


6.
7.
8.
9.
10.

−
−
−

Studieguide til præklinisk kursus
Sammenlægning af fagene Lumbal og Bækken teknik på modul B7
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt
Evaluering:
Modul B11 E16
Evaluering af hele uddannelsen – besvaret af kandidater januar 2017
Kvalitetspolitik og delpolitikker
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
 HHL orienterede omkring Fakultetets afgørelse på eksamensklage.
 HHL orienterede omkring Styrelsen for Videregående Uddannelsers afgørelse på klage over SDU, Optagelsens afgørelse på dispensationsansøgning.
 HHL gennemgik beskrivelsen af Præklinisk kursus (K5), som det vil
blive skrevet ind i studieordningen.
 HHL gennemgik beskrivelsen af Klinikophold B (K5-K8) – tidligere
C1-3, som det vil blive skrevet ind i studieordningen.
 HHL fremlagde Oversigt over KA uddannelsen, herunder uddannelsens struktur og indhold opbygget i en tabel samt forbruget af
censorer pr. september 2017.
 HHL gennemgik den foreløbige Studyguide for Præklinisk kursus
(K5). Studienævnet diskuterede studyguiden og kom med forslag
til ændringer og præciseringer. HHL og AMN opdaterer studyguiden til næste sn-møde.
 AMN fremlagde hvorledes Samtykkeerklæringer på klinisk biomekanik er blevet formuleret efter længere tids samarbejde med
Juridisk Kontor, SDU. Alle studerende skal underskrive en samtykkeerklæring i forbindelse med deres undervisning, hvor der optages øvelser på uddannelsens indkøbte tablets.
 AMN fremlagde ønsket om, at sammenlægge fagene Lumbal og
Bækken teknik på modul B7.

−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet vedtog at afskaffe Valgfag – klinikophold på KA,
idet Fakultetet nu tilbyder det tværfaglige valgfag Global Health.
 Ændring af eksamensform for Almen diagnostik 1 -Almen medicin
blev vedtaget af studienævnet. Almen diagnostik 1 -Almen medi-

Side 2






cin bliver uden ekstern censur. Censur varetages af et team af ansatte undervisere (læger) i Forskningsenheden for Almen Praksis.
Beskrivelsen af ”Præklinisk kursus” på modul K5 blev godkendt af
studienævnet.
Beskrivelsen af ”Klinikophold B” (tidligere C) blev godkendt af studienævnet.
Studienævnet godkendte ”Oversigt over KA uddannelsen”.
Sammenlægning af fagene Lumbal og Bækken teknik på modul B7
blev godkendt af studienævnet.
3 ansøgninger blev imødekommet – 2 ansøgninger fik afslag

−

Ad pkt. 5: Evaluering:
 LKK fremlagde evalueringen af Modul B11 E16 – der i E16 kun bestod af medicinstuderende. 21, 1 % svarende til 43 studerende
havde besvaret evalueringen. De studerende savner mere undervisning i opgaveskrivning, mere personlig vejledning samt bedre
information omkring formelle krav til opgaven. Tovholder melder
tilbage, at vejlederne er underlagt en norm pr. opgave, der i forvejen ikke dækker det reelle tidsforbrug. Formålet med BAopgaven er, at studerende selvstændigt skal udvælge, kritisk vurdere original litteraturs metoder og resultater – noget langt de
fleste studerende formår med fine opgaver, der bedømmes godt
ved eksamen. Dette er både tovholder og censorers vurdering.
Tovholder er i proces med at revidere information og vejledning i
forhold til BA-projekt, med primær fokus på forenkling af studyguide og manuskriptvejledning.
Studienævnet godkendte den fremsendte handleplan fra tovholder på B11 Bachelorprojekt.
 KG fremlagde ”Evaluering af hele uddannelsen” – besvaret af
kandidater januar 2017. 35,7 % svarende til 5 personer havde besvaret evalueringen. Studienævnet tog evalueringen til efterretning, men konstaterede, at der mangler fritekstfelter til at skrive
kommentarer i. Studienævnet kan bruge evalueringen til at forbedre uddannelsen bedre, hvis der kan tilføjes kommentarer i
forbindelse med evalueringen.
Studienævnet anbefaler, at Fakultetet reviderer ”evaluering af hele uddannelsen” inden næste hold dimittender skal evaluere uddannelsen. LKK bringer denne anbefaling videre til Fakultetet.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
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 Arbejdsgruppen fremlægger deres arbejde med Delpolitik 5 og 8
på næste sn-møde den 18. maj 2017.
−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel fra Middelfart.

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 LKK orienterede omkring 1 formandsbehandlet ansøgning, omhandlende tidsforlængelse til skriftlige stedprøveeksaminer begrundet med dysleksi, siden sidste møde.

−

Ad pkt. 9 Internationalisering
 Der er ansøgningsfrist til valgfaget Global Health, der skal tilbydes
alle kandidatstuderende på SUND, den 2. maj 2017. Beskrivelse af
valgfaget findes på SDU´s hjemmeside her

−

Ad pkt. 10 Eventuelt
 Der var ikke emner til punktet

Møderække for foråret 2017: 18. maj og 22. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen
eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal.
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