Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Onsdag den 30. marts 2016]
_____________
Til stede var: Boye L. Jensen (BLJ), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Anne Mølgaard Nielsen (AMN), Anna
Bjellekjær Stolpe (ABS), Amanda Lücking (AL), Matilde Bil Pedersen(MBP) og Emilie Meldgaard (EM).

Faglig vejleder: Nickie Signe Glissmann (NSG) og Kristoffer Weisse (KW) deltog i mødet
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Henrik Hein Lauridsen (HHL), Søren O’Neill (SO) og Katrine
Kildsgaard (KK).
_________________________________
− Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
− Ad pkt. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde samt fra mødet den 19. januar
− Ad pkt. 3: Orientering v. LKK
 På baggrund af Folketingets behandling af en ny universitetslov (SFR2), der forventes
vedtaget ultimo april 2016, har direktionen på SDU udarbejdet en model for implementering
af den forventede ny universitetslov på SDU. Modellen skal implementeres pr. 1. september
2016. Direktionen har efter anbefaling fra prorektor besluttet, at modellen skal gælde alle 5
fakulteterpå SDU.
Studienævnet drøftede direktionens model og hæftede sig ved, at der lægges op til en
stramning af 1. årsprøven, at der bliver indført et beståkrav pr. studieår, samt at der
kommer ens og strammere tidsgrænser for at færdiggøre en BA- eller KA-uddannelse på
SDU. Studienævnet vil dog kunne fravige reglerne omkring studieaktivitetskrav samt
tidsgrænser for afslutning af BA- eller KA-uddannelse, såfremt der foreligger usædvanlige
forhold.
LKK tog studienævnets kommentarer med tilbage til Faktultetet.
−

Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Valg af næstformand – studerende Amanda Lücking blev enstemmigt valgt af studienævnet
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
Fem ansøgninger blev imødekommet.
 Studienævnet drøftede forskningsleder Jan Hartvigsens ansøgning om at tildele
dispensation for Case-rapporten på Evidensbaseret Praksis på K6 F16. På baggrund af
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ændringer i forbindelse med undervisningen på Rygcenter Syddanmark, er det ikke længere
muligt at indsamle nok data til udarbejdelse af en case-rapport, og forskningslederen forslår,
at de studerende koncentrerer sig om deres undervisning på Rygcenter Syddanmark samt
deres kandidatspeciale.
Studienævnet vedtog at imødekomme Jan Hartvigsens ansøgning.
 Tilføjelse til BA-studieordning – se medsendte oversigt
 ABS gennemgik evalueringer og handleplaner fra tovholdere for fagenen Neurologi E15 og
Ekstremiteter E15.
−

Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Punktet blev udskudt til næste sn-møde den 20. april, da det besluttes på det fælles
studieledermøde den 31. marts hvilken delpolitik, studienævnene skal arbejde med i 2016.

−

Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark.
 Punktet udgik da SO ikke deltog i mødet.

−

Ad pkt. 7: Ekspederede sager siden sidste møde – se oversigt
 LKK orienterede om fire ansøgninger, der var blevet imødekommet af
studienævnsformanden siden sidste møde.

−

Ad pkt.8: Internationalisering
 Der var intet til dette punkt.

−

Ad pkt. 9 Eventuelt.

Mødet var indkaldt fra 13.00-15.00.
Spørgsmål kan rettes til Studieleder Henrik Hein Lauridsen eller
Studienævnssekretær Lise K. Kirkedal
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