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1. Godkendelse af
Dagsorden blev godkendt
dagsorden
2. Godkendelse af
Referat blev godkendt.
referat fra mødet
den 18. marts 2019
3. Orienteringspunkt
a) HHL og AMN orienterede Studienævnet om WFC/ECU
Congress, der blev afholdt i Berlin i uge 12 under temaet:
Global Opportunities in Spine Care. De fortalte begge, at det
havde været en god og spændende kongres, der havde megen fokus på forskning.
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4. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr. 4)

b)

Orientering om evaluering af klinisk biomekanik uddannelsen
med inddragelse af eksterne eksperter i efteråret 2019. I
henhold til SDU´s kvalitetspolitik, delpolitik 6 Tilrettelæggelse
og udvikling af uddannelse og undervisning, skal uddannelserne på SDU som en obligatorisk del af kvalitetsarbejdet
evalueres regelmæssigt med inddragelse af eksterne eksperter. Studieledelsen skal bistå Fakultetet med egnede eksterne kandidater, der kan indgå i et ekspertpanel. Til dette vil
det være relevant at inddrage en ekstern studerende, og studieledelsen bad i den forbindelse de studerende i nævnet om
at overveje, om de skulle kende en studerende, som Fakultetet kunne kontakte.

c)

Status på kvote 2 optag. AMN fortalte, at der 15. marts 2019
havde været ansøgningsfrist for kvote-2-ansøgere. Der
havde været stigning i ansøgninger til bacheloruddannelsen i
klinisk biomekanik (31%), og også stigning i ansøgere, der
havde bacheloruddannelsen i kliniks biomekanik som 1. prioritet (41%). I alt optages 75% igennem kvote 2. Der afholdes
MMI på uddannelsen den 17, juni.

a)

Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.
Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt).
Der var ikke emner til punktet
Merit (lukket punkt).
Der var ikke emner til punktet.

b)
c)

5. Kvalitetssikring og
-udvikling af uddannelse og undervisning (§ 18, stk. 4, nr
1)

a)

Justering af censur på både BA- og KA-uddannelsen i Klinisk
biomekanik.
HHL fremlagde forslag til justering af censur. Der er pt. ikke
censur på professionssporet på både BA- og KA-uddannelsen, hvilket giver en ubalance.
Studieledelsen har i samarbejde med censorformanden for
Censorkorps for Klinisk biomekanik udarbejdet et forslag, der
retter op på ubalancen, sikrer kvaliteten af vigtige eksamener
og forbedrer de studerendes retssikkerhed.
Ændringer forslås at træde i kraft pr. 1. september 2019.
Studienævnet godkendte forslag til censurændringer.
Ændringsforslag sendes efter studienævnets godkendelse til
endelig godkendelse hos dekanen, før ændringer kan træde i
kraft.
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b)

Spydspids 2019 – diskussion af 1-2 af de største udfordringer
for god universitetsundervisning.
HHL præsenterede Spydspids 2019 og opfordrede medlemmerne i studienævnet til at re-tænke eks, undervisningsformer, der kan komme studerende til gavn.
Formålet med Spydspidsprojekter er at udforske, udvikle og
afprøve læringselementer, der udfordrer eksisterende underviser-/studenterroller, læringsforståelser, undervisnings-, arbejds- og eksamensformer inden for rammerne af eksisterende uddannelser.
Medlemmerne kan fremsende deres overvejelser og forslag til
LKK. SCT og SAGW ville ligeledes orientere Fagrådet

c)

Elektroniske censorevalueringer V18/19 blev gennemgået i
fællesskab i studienævnet.
• B2 Bevægeapparatet
Gennemgang blev udsat til næste møde i maj.
• B6 Ernæring og vækst
Gennemgang blev sammenholdt med fremsendt
handleplan for undervisningsevaluering fra modultovholder.

d)

Evaluering v. studerende
• B6 Ernæring og vækst E18 v. KRN
Studienævnet bemærkede, at mange studerende
havde kommenteret på den manglende pause imellem modulerne og at modultovholder forholder sig til
dette i handleplanen.
Fakultetets skemalægger og modulsekretæren er ansvarlig for skemalægning.
LKK kontakter modulsekretæren.
Det tilstræbes at have pause imellem undervisningsforløb og eksamen samt mellem eksamen og nyt undervisningsforløb, men dette har ikke været muligt i
E18.
•

B8 Muskuloskeletal pædiatri E18 v. JCD
Studienævnet tog evalueringen til efterretning.

•

B12 Fra rask til syg E18 v. EM
Studieledelsen tager kontakt til ny tovholder på modulet.

•

B3 Molekylær medicin samt Observation, palpation og bevægepalpation F19 v. KRN
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Studienævnet bemærkede den høje svardeltagelse
(55,8%) og tog evalueringen til efterretning.

6. Studieordninger,
kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§ 18, stk.
4, nr 2)

a)

•

B11 Bløddelsbehandling F19 v. JCD
Studienævnet bemærkede den høje svardeltagelse
(37%) og tog evalueringen til efterretning.

•

B11 Ortopædisk og neurologisk undersøgelse F19
Gennemgang blev udsat til næste møde i maj grundet tidsnød.

•

K5 Præklinisk kursus F19
Gennemgang blev udsat til næste møde i maj grundet tidsnød.

•

K5 Øvelsesterapi og træning F19
Gennemgang blev udsat til næste møde i maj grundet tidsnød.

Tilføjelse BA-studieordningen
AMN fremlagde, at der ved en gennemgang af studieordningen for B12 Kommunikation: kiropraktisk interview synes at
mangle læringsmål ift. vidensfeltet:
AMN er ansvarlig for faget og forslår at der tilføjes:
Viden – ved modulets afslutning kan den studerende:
• Redegøre for kommunikative redskaber, som kan
fremme professionel sundhedskommunikation
• Beskrive relevansen af kommunikative færdigheder i
håndteringen af patienter med muskuloskeletale problemstillinger
Studienævnet godkendte forslag til tilføjelse.

7. Øvrige sager (§ 18, a) Info fra Rygcenter Syddanmark
stk. 4, nr 5)
Information v. SO blev udsat til næste møde i maj grundet tidsnød.
b) FNKS´s studiestartshåndbog - link til FNKS´s
Studiestartshåndbog: se link: https://drive.google.com/file/d/12AiB5OPDLQc-K0wP-jJy6JbrCbVFyU5/view?usp=sharing
Præsentation blev udsat til næste møde i maj grundet tidsnød.
c) Informationsmail vedrørende trivsel på uddannelsen.
Præsentation blev udsat til næste møde i maj grundet tidsnød.
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d) Brugerproces om fremtidens studiemiljø i nyt SUND – er Klinisk
Biomekanik repræsenteret i processen
Punktet blev udsat til næste møde i maj grundet tidsnød.

8. Eventuelt

a) Exam monitor
Punktet blev udsat.

Møderække for foråret 2019: 25. april, 16. maj, & 20. juni
Spørgsmål kan rettes til
Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal.
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