Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 24. februar 2016]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO), Boye L. Jensen (BLJ), Dorte Gilså Hansen
(DGH) , Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Matilde Bil Pedersen(MBP), Emilie Meldgaard (EM)og Katrine
Kildsgaard (KK).

Faglig vejleder: Nickie Signe Glissmann (NSG) og Kristoffer Weisse (KW) deltog i mødet
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS) og Amanda Lücking (AL).
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra mødet 19. januar blev udsat til næste møde.
 Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 HHL bød velkommen til de 3 nye studenterrepresentanter, Matilde Bil Pedersen, Emilie
Meldgaard og Katrine Kildsgaard samt de 2 genvalgte studenterrepresentanter, Amanda
Lücking og Anna Bjellekjær Stolpe i studienævnet. De studerende er alle valgt for en et årig
periode, og de sidder derfor i studienævnet fra 1. februar 2016-31. januar 2017.
HHL fortalte lidt om studienævnets arbejde, om medlemmernes deltagelse i f.eks.
arbejdsgrupper og om hvorledes beslutninger og afstemninger i studienævnet foregår.
HHL påpegde, at alle medlemmer samt deltagere i studienævnets møder har tavshedspligt i
forhold til behandling af sager om og ansøgninger fra studerende. Tavshedspligten gælder
også efter, at medlemmer og deltagere er udtrådt af studienævnet.
 Projektleder for ”Det tværgående strategiske projekt Talentudvikling for studerende ved
SDU”, Lena Lykke Jønch-Clausen, havde fremsendt Universitetets Principper for
talentudvikling af studerende sammen med en indkaldelse til de bedste forslag til
tværfakultære talentprogrammer fra SDU’s forsknings- og uddannelsesmiljøer.
 Juridisk Kontor , SDU havde udarbejdet et notat omkring Studienævnenes
afgørelseskompetence i optagelsessager på baggrund af at Styrelsen for Videregående
Uddannelser i en konkret sag har fundet anledning til at gøre opmærksom på
problemstillingen. Notatet er fremsendt til alle fakulteter på SDU.
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 I forbindelse med fakultetets spareplan er der kommet et krav til uddannelsen om, at der
kigges på udgiften til undervisningen i Radiografi. Det er pt. Radiografskolen, der leverer
undervisningen.
 HHL fortalte sidste nyt om optagelsesproceduren gennem kvote 2 til klinisk biomekanik.
Optagelsesproceduren har tidligere bestået af en MCQ-test samt et Casebaseret interview.
Det betød, at ansøgere skulle møde op 2 gange på SDU. På uddannelsen i klinisk
biomekanik oplevede man, at især de nordiske studerende blev væk ved det Casebaseret
interview. I samarbejde med Optagelsen på SDU er der nu udviklet en måde at tage MCQtesten hjemmefra sin egen computer, uanset hvor i verden, man sidder. MCQ-testen kan
tages på Dansk eller Engelsk for at imødekomme især norske og svenske ansøgere. Danske
ansøgere skal dog tage MCQ-testen på dansk.
 Studieledelsen kigger nærmere på alle klinikophold på Rygcenter Syddanmark i Middelfart.
Antallet af studerende er steget, og det giver større hold og pres på Rygcenter Syddanmark
i Middelfart. Klinikopholdene skal derfor gennemgåes.
HHL fortæller mere, når det er faldet på plads.


Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Valg af næstformand blev udskudt til næste møde, da AL og ABS ikke kunne deltage i
mødet.
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt
1 ansøgning fik afslag. 5 ansøgniger blev imødekommet.
 Specialevejledningskontrakter – se medsendte oversigt. Alle specialevejledningskontrakter
blev godkendt. Studienævnet enedes om, at studienævnsformanden fremadrettet har
bemyndigelse til at godkende specialevejledningskontrakter løbende. Studienævnet
orienteres herefter på de ordinære studienævnsmøder.
 Tilføjelser til studieordninger – se dokument. Der tilføjes tekst omkring forældelsesfrist på
materiale til meritbedømmelse i §5.2.3 samt tekst omkring studieaktivitetskrav i §5.9.1.
Studienævnet godkendte tilføjelserne.



Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Studienævnet godkendte Kvalitetsrapport – Delpolitik 6 ”Delpolitik for tilrettelæggelse og
udvikling af uddannelse og undervisning ” . Rapporten blev fremlagt på mødet den 11.
november der medførte spørgsmål til fakultetet inden endelig godkendelse.



Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark.
 SO informerede om sidste nyt fra Middelfart, hvor der pt. er mange studerende i
klinikophold og få vejledere. Dette har medført en rokade blandt de ansatte for at kunne
dække behovet.
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Spørgsmålet omkring Rygcenter Syddanmarks fremtidige lokation afgøres først i april
måned. Der er tale om en mulig flytning fra Middelfart til Vejle.


Ad pkt. 7: Internationalisering  Hjørdis Albrektsen havde fremsendt en oversigt over udvekslingsaftaler på SDU pr. 25. juni
2015. Hun havde undersøgt studienævnets spørgsmål omkring blandt andet re-eksamen,
som studienævnet stillede på møde i december. Studienævnet har dog behov for
uddybende svar. Studienævnssekretæren kontakter Hjørdis Albrektsen igen.



Ad pkt. 8 Eventuelt.
 Uddannelsesråder har fremsendt en invitation til kvalitetsseminar i Kolding vedr.
aftagerpaneler den 18. maj 2016. Studienævnssekretæren undersøger hvor mange
medlemmer af studienævnet fakultetet forventer deltager.
 DGH fortalte om en workshop i Internationalising the Curriculum ved SDU
Universitetspædagogik, som hun havde deltaget i. DGH fremsende powerpoint materiale
fra mødet, der kan lægges på studienævnets Sharepointside.

Mødet var indkaldt fra 9.00-11.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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