Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Mandag den 28. maj 2014 kl. 9.00-11.00]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Dorte Gilså Hansen (DGH), Amanda Lücking (AL), Anne Sofie
Gilling (ASG), Mille Charlotte Hansen (MCH), Elisabeth Fugl (EF), Anna Bjellekjær Stolpe (ABS)

Ikke tilstede: Boye L. Jensen (BLJ), Søren O’Neill (SO), Rune Mieritz (RM) og Johannes Mackeprang
(JM).
Dorthe S. Ziegler (DSZ) deltog i stedet for Søren O´Neill.
Faglig vejleder Johanne Brinch Larsen (JBL) og Nickie Signe Glissmann (NSG), deltog i mødet.
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra sidste møde blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Meddelelser
 LKK orienterede at dekanen har godkendt valg af formand og næstformand
 Ad pkt. 4: Ekspederede sager siden sidste møde
 Ingen sager siden sidste møde.
 Ad pkt. 5: Godkendelse af censorforbrug på KB
 HHL orienterede omkring det kommende censorforbrug.
Han fortalte, at uddannelseschef Merete Munk har godkendt det indsendte forslag
til censurforbrug på Klinisk Biomekanik.
Studienævnet var enige om vigtigheden i at kvalitetssikre eksamen.
HHL opdaterer rulleplan for censur. En ny rulleplan fremlægges på det kommende
studienævnsmøde.
 Ad pkt. 6: Diskussion og beslutning
 Studienævnet diskuterede og fastholdt praksis, at studerende ikke kan udløse en
om-prøve uden at have været tilmeldt ordinær eksamen.
 Ad pkt. 7: Ansøgninger fra studerende
a) Ansøgning om dispensation for reglen om maksimalt 2 omprøver i august blev
imødekommet. Studienævnet anbefaler, at ansøger kontakter faglig vejleder idet
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der måske findes en bedre løsning end 3 omprøver. En individuel studieplan er
måske en bedre løsning for den studerende.
b) -1- Ansøgning om dispensation for indgangskrav til B9 Ortopædisk og neurologisk
undersøgelse blev imødekommet.
-2- Ansøgning om dispensation for indgangskrav til B12 Valgfag blev imødekommet.
-3- Ansøgning om dispensation for indgangskrav til kandidatdelen blev
imødekommet.
-4- Ansøgning om dispensation for mødepligt udgik, da studienævnet har
imødekommet meritansøgning.
c) Ansøgning om dispensation for B4 Observation og palpation – Bevægepalpation blev
afslået
d) -1- Ansøgning om dispensation til 5. prøveforsøg blev afslået
-2- Ansøgning om disp. for deltagelse i Om-prøve uden at have deltaget i Ordinær
eksamen udgik











a) Ansøgning om dispensation til 4. prøveforsøg B6 Akademikersporet blev
imødekommet såfremt dokumentation fremsendes til studienævnssekretæren.
Ad pkt. 8: Info fra Rygcenter Syddanmark v. Dorthe Schøler Ziegler
Ad pkt.: 9 Forslag om ændring af logbog klinikophold C1-C3
 DSZ fremlagde forslag til ændringer i Logbog for Klinikophold C (C1, C2 & C3) og hun
uddybede og begrundede ændringsforslagene for studienævnet.
 Studienævnet diskuterede forslagene og imødekom ændringerne.
Ad pkt. 10: Meritansøgninger
 Studienævnet fulgte den fagansvarliges indstilling. Studienævnet imødekom
ansøgning om merit for Filosofi.
Ad pkt. 11: Status på kvalitetspolitikken
HHL takkede MCH for udarbejdelsen af årshjul for behandling af delpolitikker.
Ad pkt. 12: Evaluering v. ABS
a) B3 Teoretisk biomekanik I F14
 Studienævnet diskuterede evalueringen samt den udarbejdede handlingsplan som
blev godkendt.
b) B11 Bløddelsbehandling F14
 Studienævnet diskuterede evalueringen samt den udarbejdede handlingsplan som
blev godkendt.
Ad pkt.: Eventuelt
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 MCH holder orlov i det kommende semester. De studerende i studienævnet vil
forhøre sig blandt medstuderende om der er nogle, der kunne tænke sig at blive
suppleant til studienævnet
 HHL bad de studerende i studienævnet overveje om en af dem kunne være
suppleant for næstformanden i det kommende semester.
 EF fortalte sidste nyt omkring planlægningen af WCCS´s Regional Event der afholdes
på SDU 5.-7. september 2014. Man vil gerne have de nyoptagne studerende med til
arrangementet.
Mødet sluttede kl. 11.00.
Møderække for efteråret 2014 er som følger: 2. september, 7. oktober, 4. november og 2.
december.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller Studienævnssekretær Lise K.
Kirkedal
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