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Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion
• Der er behov for at revidere førsteårsprøven, der ikke kan bestå af
fagene på B1-B4. De studerende kan ikke nå deres andet prøveforsøg inden for 1. år, hvis de er påbegyndt uddannelsen i februar.
Førsteårsprøven kan derfor kun bestå af B1 & B2. Ændring kan
først være for studerende optaget pr. september 2017
• Revideret Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik gælder allerede pr. februar 2017- ændringerne træder derfor i kraft efteråret
2017 og ikke foråret 2018, som tidligere fortalt. Årsagen skyldes
en beslutning fra fakultetet og uddannelsen i medicin.
• Ankenævnets afgørelse i klage over eksamen i modul B6 Thorakal
teknik.
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Fakultetets afgørelse i klage over eksamen i modul B5 Kredsløb og
respiration.
Til godkendelse:
I.
Fag der indgår i 1. års prøven er B1 og B2, der skal bestås inden
for det første studieår
II.
Revision af Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik
III.
Tilføje §3.1.1 i Kandidatstudieordningen omkring ”Påklædning i
færdighedsundervisningen” samt på hjemmesiden for kandidatuddannelsen.
IV.
Tilføje § 4.11 i KA- studieordning Valgfag – Global health (K1/K3).
V.
Tilføjelse til både BA-studieordning og KA-studieordning omkring
”brug af video i undervisningen”.
VI.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt
Evaluering
 Modul B1 E16
 Modul B3 E16
 Modul B5 E16
 Modul B7 E16
 Modul B9 E16
 Modul B11 E16
 Evaluering af hele uddannelsen – besvaret af kandidater januar
2017
Kvalitetspolitik og delpolitikker
a. Opdatering af årshjulet
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
 LKK fremlagde, hvorfor det er nødvendigt at ændre på sammensætningen af fag, der indgår i førsteårsprøven. Det er ikke muligt
for studerende, der påbegynder bacheloruddannelsen pr. 1. februar, at nå at få deres 2. prøveforsøg i modul B3 og modul B4 inden for deres første studieår.
Førsteårsprøven bør derfor kun bestå af B1 & B2. En ændring kan
træde i kraft for studerende optaget pr. september 2017
 HHL og AMN fremlagde, at en revideret Bacheloruddannelsen i
Klinisk Biomekanik gælder pr. februar 2017- ændringerne træder
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derfor i kraft efteråret 2017 og ikke foråret 2018, som tidligere
orienteret i studienævnet.
 HHL orienterede om Ankenævnets afgørelse i klage over eksamen
i modul B6 Thorakal teknik.
 HHL orienterede om Fakultetets afgørelse i klage over eksamen i
modul B5 Kredsløb og respiration.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Studienævnet vedtog, at kun fagene modul B1 og Modul B2, indgår i 1. års prøven pr. september 2017, som dermed skal bestås
inden for det første studieår, for at studerende har bestået førsteårsprøven.
 Studienævnet vedtog den reviderede Bacheloruddannelse i Klinisk
Biomekanik pr. februar 2017.
 Studienævnet vedtog tilføjelse af §3.1.1 i Kandidatstudieordningen omkring ”Påklædning i færdighedsundervisningen” samt på
hjemmesiden for kandidatuddannelsen. AMN fremlagde tilføjelsen.
 Studienævnet vedtog tilføjelse af § 4.11 i Kandidatstudieordningen omkring Valgfag – Global health (K1/K3). AMN fremlagde tilføjelsen.
 Studienævnet vedtog tilføjelse af til både Bachelorstudieordning
og Kandidatstudieordningen omkring ”brug af video i undervisningen”. AMN fremlagde tilføjelsen.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt
3 ansøgninger blev imødekommet og 3 ansøgning fik afslag.

−

Ad pkt. 5: Evaluering
 EM fremlagde evaluering af modul B1 E16 med en svarprocent på
31,9 % svarende til 15 KB-studerende.
Studienævnet godkendte den fremsendte handleplan fra tovholder på B1 Celle og væv.
 KK fremlagde evaluering af modul B3 E16 med en svarprocent på
50 % svarende til 22 KB-studerende.
Studienævnet godkendte den fremsendte handleplan fra tovholder på B1 Molekylær Medicin samt handleplan fra tovholder på
B3 Observation, palpation og bevægepalpation.
 Fremlæggelse af de øvrige evalueringer måtte grundet tidsnød
udsættes til næste møde den 23. marts.
Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker

−
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 MPB har fremsendt et opdateret årshjul for studienævnets arbejde med delpolitikker
Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter SyddAMNark
 SN fortalte at pilotforsøget, hvor en studerende afvikler sit klinikophold C i Silkeborg går godt og fortsætter som planlagt
Ad pkt. 8: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 En studerende har søgt merit for Akut beredskab på modul B1. Efter faglig vurdering og anbefaling af tovholder på modul B1 Akut
beredskab, har studienævnets formand bevilget merit.
Ad pkt. 9 Internationalisering
 AMN fortalte om sidste nyt fra arbejdsgruppen omkring valgfaget
Global Health. Valgfaget kommer til at bestå af 5 elementer:
1) Et kursus om det danske sundhedssystem på engelsk med
internationale deltagere.
2) 2 ugers studietur til selvvalgt destination udenfor DAMNarks grænser. Er den studerende forhindret i at rejse udlands, kan denne del tages som et litteraturstudie om
sundhedsvæsenet i et andet land.
3) Daglige refleksionsnoter fra studietur.
4) Gruppearbejde og gruppe-præsentation af komparativ
analyse af selvvalgt emne ved seminar om Global Health.
Seminaret finder sted i Odense.
5) En skriftlig individuel opgave (evt. gruppeopgave) med intern bedømmelse, bestået / ikke bestået. Herudover indleves en portfolio bestående af refleksionsnoter fra studieturen og fra seminaret om Global Health.
Ad pkt. 10 Eventuelt
 Ingen punkter

Møderække for foråret 2017: 23. marts, 20. april, 18. maj og 22. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen
eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal.
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