Referat af ordinært møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik
[Tirsdag den 19. januar 2015]
_____________
Til stede var: Henrik Hein Lauridsen (HHL), Boye L. Jensen (BLJ), Dorte Gilså Hansen (DGH) , Anne Mølgaard
Nielsen (AMN), Mille Charlotte Hansen (MCH), og Amanda Lücking (AL).

Faglig vejleder: Nickie Signe Glissmann (NSG) deltog i mødet
Referent: Lise K. Kirkedal (LKK)
Ikke tilstede: Rune Mieritz (RM), Søren O’Neill (SO), Magnus Rudbæk Christensen (MRC), Kristoffer
Weisse (KW) og Anna Bjellekjær Stolpe (ABS).
_________________________________
 Ad pkt. 1: Dagsordenen blev godkendt.
 Ad pkt. 2: Referat fra mødet 2. december 2015 blev godkendt.
 Ad pkt. 3: Orientering v. HHL
 Studienævn for Medicin havde besluttet at offentliggøre tidligere eksamensopgaver med
dertilhørende rette-vejledninger. Modulsekretærerne skal lægge materialet på de
respektive modulrum på e-learn. De klinisk biomekanikstuderende vil herefter kunne få
adgang til materiale, der verører biomedicinsporet og akademikersporet på
bacheloruddannelsen.
 Implementering af Global Sundhed på baheloruddannelsen. Revideret studieguide blev
vedtaget 8. januar 2016 af Studienævnet for Medicin. Herved blev der et samlet forløb på
2,5 ECTS fordelt på modulerne B1, B6, B8, B10 og B12. De øvrige 7,5 ECTS placeres på
kandidatuddannelsen i medicin.Studienævnet for Klinisk biomekanik var enige om, at de 2,5
ECTS fordelt på bacheloruddannelsen ikke giver en sammenhæng for de klinisk
biomekanikstuderende. Studienævnssekretæren skriver til Studienævnet for Medicin samt
uddannelseschef Merete Munk.
 Uddannelsesrådet planlægger et kvalitetsseminar vedr. aftagerpaneler onsdag den 18. maj i
Kolding for alle studienævnsmedlemmer. Det planlagte sn-møde samme dag blev derfor
flyttet til den 17. maj klokken 13. Studienævnssekretæren rundsender en mødeindkaldelse
til den nye dato.
 Der har i pressen og blandt politikkerne i Regionsyddanmark været tale om at lukke
Rygcenteret i Middelfart. Der tales om at flytte Rygcenteret til Vejle. Afgørelsen er ikke
truffet endnu, men ventes i løbet af april/maj måned.
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Ad pkt. 4: Til godkendelse:
 Ansøgninger fra studerende – se medsendte oversigt.
To ansøgninger fik afslag. Fem ansøgninger blev imødekommet.
 Ændring af placering af fag på KA-studieordning. Billeddiagnostik 1 udbydes to gange årligt
og de 3 valgfag udbydes én gang årligt blev godkendt.
 Ændring af eksamensformen på valgfag Idrætsskader blev godkendt. Fremadrettet afvikles
eksamen ved en skriftlig hjemmeopgave med intern censur efter 7-trins skalaen.
 Ny eksamensform på professionssporet på BA- og KA-uddannelsen. Der indføres blandt
andet to forskellige supervisionstyper. Eksamen i Thorakal teknik, Lumbal- og Bækken
teknik og Cervikal teknik afvikles som en praktisk mundtlig eksamen, hvor de studerende
testes i de manuelle teknikfag relateret til columna i én stor eksamen. Oversigten og
beskrivelsen af eksamensformen findes i dokumentet ”Standardisering af supervision og
praktisk mundtlig eksamen på professionssporet af Klinisk Biomekanik”, der lægges på
hjemmesiden.
 Censurform på Billeddiagnostik 1&2 ændres til ekstern censur.
 Censurform på Klinikophold B ændres til ekstern censur.
Ad pkt. 5: Kvalitetspolitik og delpolitikker
 Godkendelse af Kvalitetsrapport – Delpolitik 6 ”Delpolitik for tilrettelæggelse og udvikling
af uddannelse og undervisning” blev udskudt til næste møde grundet tidsnød.
Ad pkt. 6: Info fra Rygcenter Syddanmark.
 Punktet udgik da SO ikke deltog i mødet.
Ad pkt. 7: Internationalisering  Punktet blev udskudt til næste møde grundet tidsnød.
Ad pkt.8 Ekspederede sager siden sidste møde blev taget til efterretning– se oversigt
Ad pkt. 9 Merit – se oversigt
 To ansøgninger fik afslag. To ansøgninger blev imødekommet.
Ad pkt. 10 Eventuelt.
 Næstformand MCH deltog i sit sidste møde i studienævnet. MCH valgte ikke at stille op for
en ny periode ved valget i efteråret 2015. HHL takkede MCH for de mange år, hvor hun som
medlem havde ydet et stort arbejde for studienævnet for klinisk biomekanik og ønskede
held og lykke med den sidste del af uddannelsen.
 HHL fortalte om ”Motus”. 3 kiropraktorstuderende har stillet op i konkurrencen Danmark
Har Talent.

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

2

