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Mandag den 27. januar 2020

1. Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af referat fra mødet den
4. december.

Dagsorden blev godkendt.

3. Orienteringspunkt

Orientering fra Studieledelsen
• Velkommen til nye medlemmer.

Godkendelse af referat udskydes til næste møde.

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk
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•

•
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HHL bød velkommen til det første studienævnsmøde
i 2020. Der var i efteråret 2019 valg for studerende til
studienævnet, hvor 3 studerende blev genvalgt og 4
nye studerende blev valgt ind. Der er således 2 suppleanter i 2020.
HHL fortalte de nyvalgte studerende om studienævnets arbejde samt opmærksomhedspunkter i forbindelse hermed, herunder tavshedspligt og gennemgik
studienævnets forretningsorden.
Alle medlemmer i studienævnet kan på studienævnets SharePoint-side altid finde både vejledning til
nye studienævnsmedlemmer, notat om tavshedspligt, studienævnets forretningsorden samt SDU´s
vedtægter.
Konstituering af Studienævnet.
Studienævnet konstituerede sig.
Valg af formand og næstformand.
HHL blev valgt til formand, KRN blev valgt til næstformand.
HHL orienterede omkring SDUs regler for lyd- og biled optagelser i undervisningen – se: https://sdunet.dk/da/vaerktoejer/love_regler_aftaler/uddannelse/lyd-+og+billedoptagelse.
De studerende i studienævnet fortalte, at de er blevet orienteret omkring reglerne. Studieledelsen vil
orientere underviserne.
Fakultetets afgørelse på eksamensklage.
HHL fortalte om fakultetets afgørelse på en eksamensklage fremsendt af en studerende på uddannelsen i klinisk biomekanik. HHL og AMN gennemgik
herunder proceduren, hvis studerende henvender
sig for at klage over en eksamen.
Se fakultetets vejledning til studerende i forbindelse
med klager over eksamen, se:
https://mitsdu.dk/da/mit_studie/sund/eksamensklager
’Education position statement’ er opdateret.
HHL orienterede om ’Education position statement’
der er blevet opdateret. HHL fortalte, at flere uddannelsessteder nu har tilsluttet sig og underskrevet dokumentet.
KRN oplyste, at FNKS tilslutter sig og er medunderskriver på dokumentet.
Dokumentet lægges på hjemmesiden.
WCCS Regional Event 2019 blev afholdt på SDU fra
29. november - 1. december.
JCD fortalte, at WCCS regional event havde været
en stor succes. Internationalt udvalg under FNKS,
som også er WCCS SDU Chapter (WCCS´ lokalafdeling på SDU) havde planlagt og stod for
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afviklingen af European Regional Event, der til dato
er det største, hvad angår deltagere. Der var deltagere fra 10 europæiske uddannelsessteder og fra 1
uddannelsessted i USA.
JCD fortalte, at de havde modtaget mange gode tilbagemeldinger.
Næste European Regional Event afholdes i Toulouse, Frankrig. Derefter afholdes European Regional Event i Zürich. Internationalt udvalg under FNKS/
WCCS SDU Chapter fungerer som mentorer for de
studerende på kiropraktoruddannelsen i Zürich
(https://www.med.uzh.ch/en/Medizinstudium/chiropraktikstudium.html).
WCCS afholder Annual General Meeting 2020 i juli
måned i Toronto, Canada.

4. Ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr. 4)

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

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt).
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning.
b) Ekspederede sager siden sidste møde (lukket punkt).
c) Merit (lukket punkt).

a)

b)

Dimittendundersøgelse 2019 samt Handleplan.
Undersøgelsen er distribueret til 47 respondenter, hvor 19 har
gennemført, svarende til 27 %.
Studieledelsen har udarbejdet en handleplan på baggrund af
de studerendes svar og kommentarer.
Studienævnet godkendte handleplanen, som indarbejdes i
den kommende uddannelsesberetning F20.
Panelmøde med eksterne eksperter.
Der blev for uddannelsen i klinisk biomekanik afholdt et panelmøde med eksterne eksperter den 20. november 2019 i henhold til SDU´s kvalitetspolitik, delpolitik 6 ”Tilrettelæggelse og
udvikling af uddannelse og undervisning”.
I Universitetets principper for inddragelse af eksterne eksperter fremgår det, at eksterne eksperter skal forstås som eksterne personer med stor viden om uddannelsens faglige indhold og uddannelsens kontekst samt personer, der kan bidrage med et tværfagligt perspektiv på uddannelsen.
Uddannelserne skal minimum hver 6. år evalueres med inddragelse af eksterne eksperter, med det formål at bidrage til
den videre udvikling af uddannelsens mål, faglige indhold og
tilrettelæggelse, drøfte nye vinkler og idéer i forhold til
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uddannelsen, samt bidrage til løbende refleksion blandt uddannelsens ledelse og undervisere.
De eksterne eksperter endte mødet den 20. november med at
fremlægge en række anbefalinger til uddannelsen, som studieledelsen valgte at indskrive i handleplanen.
Studienævnet godkendte handleplanen, som indarbejdes i
den kommende uddannelsesberetning.
6. Studieordninger,
kompetencebeskrivelser og fagbeskrivelser (§ 18, stk.
4, nr. 2)
7. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

8. Eventuelt

•

a)

Indstilling til forhåndsgodkendelse af fagbeskrivelsen
for fællesmodulet Global Health.
Studienævnet godkendte fagbeskrivelsen.

Info fra Rygcenter Syddanmark.
SO fortalte at der er problemer med fordelingen af eksterne
klinikophold.
SO har derfor taget kontakt til Pia Langhoff på Fakultetet.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet afholdt Nytårskur den 9. januar
2020, hvor dekan Ole Skøtt blandt andet præsenterede de nominerede til Fakultetets undervisningspris.
Anne Mølgaard Nielsen var nomineret til prisen af de studerende på
klinisk biomekanik.
Fakultets undervisningspris 2019 blev tildelt professor Tine TjørnhøjThomsen, Statens Institut for Folkesundhed.

Med venlig hilsen
Lise Kæmsgaard Kirkedal
Studieadministrativ medarbejder
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab
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