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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. Konstituering af Studienævnet
b. Valg af næstformand
c. SMU-Studiemiljøundersøgelse 2017-Fakultetets samlede handlingsplan-se bilag
4. Til godkendelse:
i.
Forslag og godkendelse af BA studieordningsændring – se bilag
ii.
Overblik over det kliniske år på KA-uddannelsen – se bilag
5. Evalueringer
6. Kvalitetspolitik og delpolitikker
7. Info fra Rygcenter Syddanmark
8. Internationalisering
9. Eventuelt
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−
−
−

Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Ad pkt. 3: Orientering og diskussion
 HHL bød velkommen til det første studienævnsmøde i 2018 og
fortalte om studienævnets arbejde samt opmærksomhedspunkter
i forbindelse hermed.
SPM, JCD og JPSA er nye medlemmer i studienævnet. Forud for
mødet var udsendt materiale med vejledning til nye studienævnsmedlemmer, notat om tavshedspligt, studienævnets forretningsorden og SDU´s vedtægter.
 Studienævnet konstituerede sig.
HHL blev valgt til formand, EM blev valgt til næstformand.
 HHL orienterede om SMU-Studiemiljøundersøgelse 2017 og præsenterede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets samlede handlingsplan. Studieledelsen har på baggrund af data fra klinisk biomekanikstuderendes besvarelse af SMU-Studiemiljøundersøgelse
2017 meldt opmærksomhedspunkter samt handleplan ind til Fakultetet, der har samlet alle handleplanerne fra uddannelserne på
SUND til én samlet handleplan. Man finder SMUStudiemiljøundersøgelse 2017 samt handleplan fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet her.

−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 HHL præsenterede et forslag fra studieledelsen til en BA studieordningsændring med virkning for studerende optaget pr. F18.
”Manuel behandling – teori og evidens” er ved den seneste studieordningsændring pr. 1. februar 2017 flyttet op fra B7 til B4.
Denne ændring har givet nogle begrænsninger/udfordringer ift.
fagets indhold, grundet manglende akademiske kompetencer hos
de studerende. Disse kompetencer opnås på det akademiske spor
på B4-B7. ”Manuel behandling – teori og evidens” forslås derfor
placeret på B8.
Studienævnet godkendte ændringen.
Studieledelsens forslag indebar at ”Kommunikation – professionsetik” flyttes op fra B8 til B4 for studerende optaget pr. F18.
”Kommunikation – professionsetik” er et samlæst fag, der på uddannelsen i medicin er placeret på B4. Ved at flytte ”Kommunikation – professionsetik” fra B8 til B4 fremadrettet undgås skematekniske fejl imellem de to uddannelser.
Studienævnet godkendte ændringen.
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Studerende optaget pr. 1. februar 2018 vil opleve at få ”Kommunikation – professionsetik” på B4 i E18 samt ”Manuel behandling
– teori og evidens” på B8 i E19.
 HHL præsenterede dokumentet ”Overblik over det kliniske år på
KA-uddannelsen” for studienævnet. Studienævnet godkendte dokumentet. LKK lægger dokumentet på hjemmesiden.
−

Ad pkt. 5: Evalueringer
 EM gennemgik modul B1 Celle og væv, Akut beredskab & SSO,
modul B5 Kredsløb og respiration samt modul B7 Reproduktion og
farmakodynamik - alle fra E17.
 MBP gennemgik modul B2 Teoretisk biomekanik 1, modul B4 Manuel behandling, modul B8 Kommunikation Etik, modul B11 Bløddelsbehandling samt modul B12 Kiropraktisk interview – alle fra
E17.
Studienævnet tog evalueringerne til efterretning og havde ingen
bemærkninger.

−

Ad pkt. 6: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Studienævnet afventer hvilke delpolitikker, der skal behandles i
2018. Når planen for behandling af delpolitikker er besluttet på
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, vil næstformand EM opdatere studienævnets årshjul for behandling af delpolitikker og arbejdsgrupper kan herefter nedsættes.

−

Ad pkt. 7: Info fra Rygcenter Syddanmark
 SO orienterede om strukturelle ændringer i ledelsen af Rygcenteret. Indtil videre ser det ikke ud til at få konsekvenser for vores
studerende.

−

Ad pkt. 8: Internationalisering
 HHL fortalte om det tværfaglige valgfag Global Health, der er tilrettelagt af fakultetet for studerende på samtlige KA-uddannelser
på SUND. Der var i forbindelse med valgfaget Global Health sidst
mulighed for at studere sundhedsvæsenet i Californien, Panama,
Grønland og Palæstina. Fakultetet arbejder på, at kunne tilbyde
destinationer som Ghana, Nepal og Kina i 2018.
 I F18 rejser 2 studerende til Australien for at læse et semester på
Murdoch University. De studerende har selv planlagt deres studieophold og har fået forhåndsgodkendt fag af studienævnet.
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Ad pkt.9: Eventuelt
 Der var intet til punktet.

Møderække for foråret 2018: 22. februar, 22. marts, 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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