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Rune Mieritz (RM), Amanda Lücking (AL),
Kristine Gaumitz Storm (KGS),
Lise K. Kirkedal (LKK)

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Til orientering og diskussion
• Prægraduat, speciale og merit v. ABS
• Hygiejne politik v. AMN - se medsendte dokument
• Tilføjelser til ”standardisering af mundtlig eksamen” v. AMN – se
medsendte dokument
• WFC konference ved AMN og HHL
4. Til godkendelse:
I.
Valg af næstformand for studienævnet
II.
Hygiejne politik
III.
Tilføjelser til ”standardisering af mundtlig eksamen”
IV.
Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt
5. Evaluering:

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
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Modul B5 E16
Modul B7 E16
Modul B9 E16
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
 ABS, der selv har haft orlov og lavet et prægraduat projekt, orienterede omkring reglerne for det prægraduate forskningssemester
og det efterfølgende specialeforløb.
Det prægraduate forskningssemester kan placeres mellem K5 og
K6. Under det prægraduate forskningssemester har den studerende orlov fra studiet i 6 måneder, hvorefter den studerende
genoptager studiet på K6 og begynder på kandidatspecialet.
ABS og HHL vil sammen kigge på tilrettelæggelsen af det prægraduate forløb.
 AMN fremlagde forslag til Hygiejnepolitik på uddannelsen i Klinisk
biomekanik. Formålet er, at undervisningen foregår under hygiejniske forhold, at forebygge spredning af infektioner i undervisningen samt at medvirke til, at de studerende tidligt i deres karriere
udvikler sunde vaner i forhold til hygiejne og professionel adfærd.
Ansatte vil blive introduceret til retningslinjerne i begyndelsen af
deres ansættelse, de studerende vil få gennemgået retningslinjerne ved opstart af undervisning i kliniske færdigheder, og modtager desuden generel undervisning i hygiejne af en hygiejnesygeplejerske på modul B3.
Undervisere og studerende er ansvarlig for at efterleve retningslinjerne.
Studienævnet diskuterede herefter generelt omkring hygiejnepolitik, rengøring af og hygiejnen i Færdighedslaboratoriet og Snorrasson, og studienævnet enedes om, at AMN og HHL skulle tilføje
en introduktion til dokumentet, - hvorfor er der brug for en hygiejnepolitik på uddannelsen.
 AMN orienterede om tilføjelser til dokumentet ”standardisering
af mundtlig eksamen” og redegjorde for dem.
 HHL fortalte om World Federation of Chiropractic, en kongres i
Washington DC, hvor Jan Hartvigsen modtog David Chapman
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Smith Honor Award samt den amerikanske kiropraktor forenings
Researcher of the Year Award.
Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Valg af næstformand for studienævnet: Amanda Lücking (AL) blev
valgt som næstformand til studienævnet. AL var forhindret i at
deltage på studienævnsmødet, men havde skriftlig givet studienævnsformanden sit tilsagn.
 Hygiejne politik: Studienævnet godkendte dokumentet Hygiejne
politik.
 Tilføjelser til ”standardisering af mundtlig eksamen”: Studienævnet godkendte de fremlagte tilføjelser. LKK sørger for, at dokumentet ”standardisering af mundtlig eksamen” med tilføjelserne
kommer på hjemmesiden.
 Ansøgninger fr a studerende – se medsendte oversigt:
4 ansøgninger blev imødekommet og 1 ansøgning fik afslag.
Ad pkt. 5: Evaluering:
 EM fremlagde evaluering af modul B5 E16 med en svarprocent på
14,3 % svarende til 6 KB-studerende.
Studienævnet godkendte den fremsendte handleplan fra tovholder på B5 Kredsløb og respiration.
 KK fremlagde evalueringen a Modul B7 E16 med en svarprocent
på 23,7 % svarende til 8 KB-studerende.
Studienævnet godkendte den fremsendte handleplan fra tovholder på B7 Reproduktion og farmakodynamik.
 ABS fremlagde evalueringen af modul B9 E16 med en svarprocent
på 37 % svarende til 11 KB-studerende.
Tovholder forholder sig til kommentarer fra KB-studerende og har
en god plan til forbedringer på modulet.
Studienævnet godkendte den fremsendte handleplan fra tovholder på B9 Hjerne og sanser.
 Fremlæggelse af evalueringer af B11 samt ”Evaluering af hele uddannelsen ” måtte grundet tidsnød udsættes til næste sn-møde
den 21. april.
Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 MBP fortalte, at Akademisk Råd vil lave en kampagne til de studerende på SDU, for at oplyse om, hvordan evaluering af undervisning bliver brugt i forbindelse med kvalitetsarbejdet af studienævn, studieledelse og fakultetet.
Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO meldte alt vel fra Rygcenteret,
Ad pkt. 8: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt

Side 3

 Der var ingen ekspederede sager.
− Ad pkt. 9: Internationalisering
 Der afholdes infomøde for studerende om valgfaget Global health
den 22. marts. AMN vil fortælle mere om møde på næste snmøde den 21. april.
11. Ad pkt. 10: Eventuelt
 Der var intet til punktet.

Møderække for foråret 2017: 21. april, 18. maj og 22. juni.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen
eller Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal.
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