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Referent:

Lise K. Kirkedal (LKK)

lkk
lkirkedal@health.sdu.dk
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Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. AMN
I.
Ændring i eksamensbekendtgørelse vedr. ret til individuel
udprøvning – se bilag.
II.
Ændring af kandidatstudieordningen udrullet pr. 1. februar 2018,
når studerende når det 3. + 4. semester – se bilag
4. Til godkendelse:
i.
Ændring af kandidatstudieordningen udrullet pr. 1. februar 2018,
når studerende når det 3. + 4. semester – se bilag
ii.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
5. Merit – se medsendte oversigt
6. Kvalitetspolitik og delpolitikker

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

7.

8.
9.
10.
11.
−
−
−

a. Kvalitetspolitik og delpolitikker -Delpolitikker til behandling i studienævnene i 2018
b. Turnusplan for studienævnets arbejde med implementering af
kvalitetspolitikken for 2018-2021.
c. Studienævnets årshjul for behandling af delpolitikker i perioden
2018- 2021.
Evalueringer
A. Evaluering af hele uddannelsen v. studerende
B. 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
 Styrelsen varslede i efteråret 2017 bekendtgørelsesændringer på
Uddannelses- og Forskningsministeriets område om retten til individuel udprøvning. I den forbindelse varslede Styrelsen en ændring i eksamensbekendtgørelsen for så vidt retten til individuel
udprøvning ved bachelorprojekter og specialer angår. Den nye
bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 2018, og vil være
gældende for alle studerende.
 Studieledelsen præsenterede en ændring af kandidatstudieordningen udrullet pr. 1. februar 2018. For at klæde de studerende
bedre på inden klinikopholdet foreslås at indføre ”Øvelsesterapi
og træning” tidligere på uddannelsen. Dette vil give mere ro til
fordybelse af kandidatspecialet (især på K7).
Træning og øvelsesterapi, K7 – foreslås ændret til ”Øvelsesterapi
og træning 1” på K5 samt ”Øvelsesterapi og træning 2” på K7.
3 ECTS-point flyttes fra K7 og til K5. Faget bliver ”fortløbende”.
Faget ændrer navn til ”Øvelsesterapi og træning” jf. at dette er et
mere udbredt udtryk indenfor fysioterapi/øvrige sundhedsprofessioner.
Billeddiagnostik (BD) 1+2 – der foreslås en flytning af ECTS-point
mellem modulerne K5 og K6. 3 ECTS-point flyttes fra BD1 (K5) til
BD2 (K6). I praksis betyder det, at der flyttes undervisningstimer
fra K6 og til K5.Kandidatspeciale 1 + 2 – der foreslås flytning af
ECTS-point mellem modulerne K6 + K7. 3 ECTS-point flyttes fra K6
til K7.

Side 2

−

Kandidatspeciale 1, K6: reduceres med 3 ECTS-point og der bliver
fokus på fund af emne, vejleder og godkendelse af specialekontrakt, således at de studerende er klar til at tage fat på deres speciale fra start af K7.
Kandidatspeciale 2, K7: forstærkes med 3 ECTS-point, så der bliver
mere tid til fordybelse i specialeemnet
Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte forslaget om ændring af kandidatstudieordningen udrullet pr. 1. februar 2018.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
3 ansøgninger blev imødekommet, 1 ansøgning blev udsat til næste møde.

−

Ad pkt. 5: Merit – se medsendte oversigt
 2 ansøgninger fik imødekommelse. 4 ansøgninger fik afslag.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Studienævnet gennemgik Fakultetets turnusplan for studienævnets arbejde med implementering af kvalitetspolitikken for 20182021.
 Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af HHL, MBP og JCD.
Arbejdsgruppen vil indsamle oplysninger til Delpolitik 3: Delpolitik
for studiemiljø, så den kan behandles på et kommende studienævnsmøde.

−

Ad pkt. 7: Evalueringer
 KG gennemgik modul K1 Ekstremiteter, modul K8 Klinisk farmakologi samt Præklinisk kursus – alle fra E17.
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning, havde ingen
bemærkninger.
 KK fremlagde ”Evaluering af hele uddannelsen” – besvaret af kandidater januar 2018. 50 % svarende til 6 personer havde besvaret
evalueringen. Studienævnet tog evalueringen til efterretning.

−

Ad pkt. 8: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO orienterede om ny afdelingsledelse på Rygcenteret.

−

Ad pkt. 9: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var ingen formandsbehandlede ansøgninger siden sidste møde.

Side 3

−

Ad pkt. 9: Internationalisering
 Der var ikke emner til punktet.

−

Ad pkt.10: Eventuelt
 Der var intet til punktet.

Møderække for foråret 2018: 22. marts, 20. april, 17. maj og 19. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.

Side 4

