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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
a. Fakultetets afgørelse vedr. eksamensklage over B7 Reproduktion
og farmakodynamik.
b. Fakultetets afgørelse vedr. eksamensklage over B9 Hjerne og sanser.
c. Retningslinjer for lyd- og billedoptagelse af undervisning på SDU.
d. Revidering af Billeddiagnostik I & II i studieordningen v. AMN
e. Rettelse af Standardisering mdt. Eksamen v. ANM
4. Til godkendelse:
i.
Revidering af Billeddiagnostik I & II i studieordningen.
ii.
Rettelse af Standardisering mdt. Eksamen.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

iii.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt.
Merit – se medsendte oversigt.
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 om Fakultetets afgørelse på en eksamensklage
over B7 Reproduktion og farmakodynamik. Den studerende fik ikke medhold i sin klage.
 HHL orienterede om Fakultetets afgørelse på en eksamensklage
over B9 Hjerne og sanser. Den studerende fik ikke medhold i sin
klage.
 HHL fremlagde Retningslinjer for lyd- og billedoptagelse af undervisning på SDU, som Uddannelsesrådet vedtog 19.maj. LKK lægger
Retningslinjerne på hjemmesiden.
 AMN præsenterede en revidering af beskrivelsen af Billeddiagnostik I & II i Kandidatstudieordningen. Ny tovholder for Billeddiagnostik I & II har gennemgået beskrivelsen af faget i Studieordningen og rettet blandt andet Indhold samt Færdigheder til.
 AMN præsenterede og forklarede mindre rettelse i dokumentet
Standardisering af supervision og praktisk mundtlig eksamen.
AMN fremlagde muligheden for en fleksibel standardisering vedr.
den ordinære mundtlige praktiske eksamen. AMN forslog, at såfremt det var muligt at skaffe eksaminatorer nok til de 4 stande,
kunne man vælge, at de studerende roterede fra stand til stand
under eksamen indenfor den nuværende tidsramme med 30 sek.
pause mellem hver stand. Studienævnet stemte om det.
Der var ikke flertal for forslaget, idet man ønskede at eksamen var
mere standardiseret.

−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet godkendte den reviderede beskrivelse af Billeddiagnostik I & II i studieordningen.
 Studienævnet godkendte dokumentet Standardisering af supervision og praktisk mundtlig eksamen. LKK lægger dokumentet på
hjemmesiden.

Side 2

 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
3 ansøgninger blev imødekommet – 2 ansøgninger fik afslag.
−

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

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Der var ikke noget til punktet.
Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO informerede, at Fakultetet havde indgået og underskrevet en
aftale med Sygehus Lillebælt, der således fortsat kan komme studerende i E18 til Rygcenter Syddanmark i Middelfart.

−

−

Ad pkt. 8 Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 Der var 2 formandsbehandlede ansøgninger siden sidste møde.

−

Ad pkt. 9 Internationalisering
 AMN fulgte op på sidste sn-møde, hvor studienævnet diskuterede
årsagen til, at ingen klinisk biomekanikstuderende havde tilmeldt
sig valgfaget Global Health. ANM fortalte, at valgfaget består af en
uge i DK samt 2 uger i udlandet. Det er muligt at søge Fakultetet
om dispensation for den danske uge, hvis det kan dokumenteres,
at den studerende i perioden gennemfører et internationalt ophold indenfor modulets tema, eks. et ophold hos en udenlandsk
kiropraktor. Opnås dispensation skal den studerende gennem
selvstudier tilegne sig kompetencer om det danske sundhedssystem, som skal indgå i modulets afsluttende skriftlige prøve.
Link til yderligere information om Global health kan tilgås her:
http://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab
/studerende/udlandsophold/global_health/hvem_kan_deltage

−

Ad pkt. 10 Eventuelt
 LLK udsender nye datoer for SN-møder i efteråret 2017 hurtigst
muligt.

Møderække for efteråret 2017 følger hurtigst muligt.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen
eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal.
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