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Henrik Hein Lauridsen (HHL), Anne Mølgaard Nielsen (AMN),
Søren O’Neill (SO), Dorte Gilså Hansen (DGH),
Matilde Bil Pedersen (MBP) og
Kristine Gaumitz Storm (KGS),

Afbud fra:

Stefan P. Mortensen (SPM), Katrine Kildsgaard (KK),
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen (JPSA),
Jakob Christian Dersch (JCD), Emilie Meldgaard (EM),
Solvej Christensen Teglhus (SCT) og Kristoffer Weisse (KW).

Referent:

Lise K. Kirkedal (LKK)

lkk
lkirkedal@health.sdu.dk
T +4565503698

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion v. HHL og AMN
1) Afgørelsen på eksamensklage – se bilag
2) studenterrepræsentant fra klinisk biomekanik i institutrådet på
IOB
3) Ny praksis i forbindelse med førsteårsprøven - se bilag
4) Tilføjelse til Klinisk biomekanik BA- studieordning
B11 Ortopædisk og neurologisk undersøgelse – se bilag
5) Tilføjelse til Klinisk biomekanik BA- og KA-studieordning § 2.3 – se
bilag
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4. Til godkendelse:
i.
Ny praksis i forbindelse med førsteårsprøven
ii.
Tilføjelse til Klinisk biomekanik BA- studieordning
B11 Ortopædisk og neurologisk undersøgelse – se bilag
iii.
Tilføjelse til Klinisk biomekanik BA- og KA-studieordning § 2.3 – se
bilag
iv.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
5. Merit – se medsendte oversigt
6. Kvalitetspolitik og delpolitikker
a. Studienævnets årshjul for behandling af delpolitikker i perioden
2018- 2021.
7. Evalueringer v. studerende
8. Info fra Rygcenter Syddanmark
9. Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
10. Internationalisering
11. 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 Fakultetets afgørelse på eksamensklage.
 HHL fortalte, at der skulle findes en studenterrepræsentant fra
klinisk biomekanik til institutrådet på IOB.
Institutrådet på IOB består af 12 medlemmer, hvor institutlederen
er obligatorisk og formand. Herudover består rådet af 5 videnskabelige medarbejdere, 3 teknisk-administrative medarbejdere og 3
studerende. Heraf skal der være én studerende fra klinisk biomekanik. Man er valgt for en toårig periode, og der er møde ca. 2
gange i semesteret.
Link til vedtægter for SDU, hvor institutrådet og dets arbejdsopgaver beskrives i § 34 og § 35.
Næste møde er fredag d. 8. juni fra kl. 9-11.

 Studienævnet for Medicin har vedtaget en ny praksis i forbindelse med ikke-beståede fag i førsteårsprøven for studerende med studiestart 1. september 2017 og frem - se bilag.
Studieledelsen på Klinisk biomekanik har gennemlæst bilaget og udarbejdet et udkast, der er tilpasset studerende på
Klinisk biomekanik.
Studerende, der er optaget på bacheloruddannelsen i Klinisk
biomekanik pr. 1. september 2017 og fremefter, som ikke
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består B1 Celle og væv og/eller B2 Bevægeapparatet på første semester, kan søge og få dispensation af studienævnet
til at blive afmeldt eksamen i hhv. B3 Molekylær medicin
og/eller B4 Genetik, så de kan fokusere på at bestå B1 Celle
og væv og/eller B2 Bevægeapparatet i det kommende semester.
Studienævnet vil dog stille som krav, at der ved dispensation
sker en tilmelding B3 Molekylær medicin og/eller B4 genetik
i august måned, for at den studerende ikke forsinkes unødigt i sit uddannelsesforløb. AMN tager kontakt til faglig vejleder og udarbejder det endelige dokument, der kommer til
endelig godkendelse på det kommende studienævnsmøde
20. april.
 Tilføjelse til den fagspecifikke målbeskrivelse for B11 Ortopædisk og neurologisk undersøgelse i Klinisk biomekanik BAstudieordning – se bilag

−

 Tilføjelse af § 2.3 til både Klinisk biomekanik BA- og KAstudieordning. §2.3 omhandler overførsel af brugte prøveforsøg
for uddannelser på SUND, der har identiske/ samlæste fag.
Brugte prøveforsøg overføres til nye uddannelser, når der er tale
om identiske fag, for at undgå at studerende ”shopper” rundt
mellem uddannelser for at opnå nye prøveforsøg – se bilag.
Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte udkastet til Ny praksis i forbindelse med
førsteårsprøven på Klinisk biomekanik. AMN færdiggør dokument.
 Studienævnet godkendte tilføjelsen til den fagspecifikke målbe-

skrivelse for B11 Ortopædisk og neurologisk undersøgelse i
Klinisk biomekanik BA- studieordning.

−
−

 Studienævnet godkendte tilføjelse af § 2.3 til både Klinisk biomekanik BA- og KA-studieordning.
 Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
2 ansøgninger fik afslag, 1 ansøgning fik imødekommelse.
Ad pkt. 5: Merit – se medsendte oversigt
 Der var ingen meritansøgninger at behandle på mødet.
Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker.
 Studienævnet godkendte årshjul for behandling af delpolitikker i
perioden 2018- 2021. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående
af HHL, MBP og JCD. Arbejdsgruppen vil udarbejde en rapport for
Delpolitik 3: Delpolitik for studiemiljø.
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−

Ad pkt. 7: Evalueringer v. studerende
 MBP gennemgik modul B8 Professionsetik, hvor 6 % svarende til
2 klinisk biomekanikstuderende havde besvaret evalueringen.
Studienævnet bemærkede, at tovholder for faget vil inddrage flere kiropraktorcases fremadrettet.
MBP gennemgik herefter evalueringen af modul B10 Angreb og
Forsvar samt Forskningsmetodologi, hvor 19 % svarende til 6 personer havde besvaret evalueringen. Studienævnet tog evalueringen til efterretning og havde ingen bemærkninger.
Øvrige planlagte evalueringer måtte udskydes til det kommende
studienævnsmøde grundet tidsnød.

−

Ad pkt. 8: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel på Rygcenter Syddanmark.

−

Ad pkt. 9: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var ingen 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: 20. april, 17. maj og 19. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævns
sekretær Lise K. Kirkedal.
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