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1. Godkendelse af 

dagsorden 
2. Godkendelse af re-

ferat fra mødet den 
16. maj 
 

               Dagsorden blev godkendt 
 
               Referat blev godkendt. 
 

Referat 

Emne:  Møde i Studienævn for Klinisk Biomekanik 

Dato og tidspunkt:  Torsdag den 5. september 2019 
Klokken 13.00 – 15.00 
 

Sted:  Mødelokale 2, stuen, IOB. 

Inviterede:  Henrik Hein Lauridsen  
Anne Mølgaard Nielsen  
Dorte Gilså Hansen  
Stefan P. Mortensen 
Søren Francis Dyhrberg O'Neill 
Solvej Teglhus  
Sofie Amalie Gersling Wolff  
Emilie Meldgaard  
Kristine Ruby Nielsen  
Jakob Christian Dersch  
Jeppe Pihl Skovbjerg Andersen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
 

Afbud fra: Søren Francis Dyhrberg O'Neill, 
Emilie Meldgaard  

  

Mødeleder:  
Referent: 
Faglig vejledere: 
Observatør: 
 
 
Møde i dispensati-
onsudvalget :  

Henrik Hein Lauridsen  
Lise Kæmsgaard Kirkedal 
Sofie Amalie Gersling Wolff (SAGW) 
Solvej Teglhus (STC) 
 
 
Mandag d. 2. september 2019. 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkt a) Studienævnet ønskede tillykke til Stefan P. Mortensen, der er 
udnævnt til professor ved Kardiovaskulær og Renal Forskning 
på Institut for Molekylær Medicin, SDU, link 

b) Studienævnet sagde farvel til Solvej Teglhus, der er fratrådt 
som faglig vejleder og takkede for hendes arbejde på uddan-
nelsen og i studienævnet. 

c) HHL og JCD orienterede om det kommende WCCS regionalt 
event, der afholdes i Odense ultimo november 2019.  

d) HHL orienterede om de 4 eksamensklager fra studerende på 
uddannelsen, som Fakultetet har behandlet i F19. 

e) AMN orienterede om Optaget 2019. 392 havde søgt bache-
loruddannelsen i Klinisk biomekanik igennem KOT, hvilket var 
en stigning på 10% i forhold til sidste år. Antallet af ansøgere 
med klinisk biomekanik som 1. prioritet var steget med 9%. 

f) HHL har været i kontakt med tovholder for modul B12 på bag-
grund af kommentarer fra studerende i undervisningsevalue-
ringen for B12, F19. 

g) AMN fremviste ODIN for studienævnet. Studyguides er imple-
menteret på både bachelor- og kandidatuddannelsen og kob-
let til MitSkema. 

 
4. Ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 
stk. 4, nr. 4) 
 

 
5. Kvalitetssikring og 

-udvikling af ud- 
dannelse og un-
dervisning (§ 18, 
stk. 4, nr. 1) 

 
 

a) Ansøgninger fra studerende (lukket punkt). 
Dispensationsudvalgets indstillinger blev taget til efterretning. 
 

 
 

a) HHL fremlagde evaluering af hele uddannelsen F19. 
Evalueringen havde en svarprocent på 45%, hvilket svarede 
til 5 ud af 10 studerende. 
Studienævnet tog evalueringen til efterretning og godkendte 
den fremsendte handleplan. 

6. Studieordninger, 
kompetencebeskri-
velser og fagbe-
skrivelser (§ 18, stk. 
4, nr. 2) 

a) Studienævnet godkendte indstilling til tilretning af studieord-
ningen for Billediagnostisk 1+2. I forbindelse med indtastning 
af studyguide i ODIN foreslog tovholder og undervisere tilret-
ninger. Tilretningerne for Billediagnostisk 1+2 træder i kraft 
pr. februar 2020. 

b) Studienævnet godkendte indstilling til ændring for Kandidat-
speciale 1-3, hvor porteføljeevaluering for Kandidatspeciale 1 
slettes. Ændringen træder i kraft pr. februar 2020 

c) Studienævnet godkendte indstilling til navnetilretning ift. spe-
cifikke fag på KA-uddannelsen. Tilretningerne træder i kraft 
pr. februar 2020. 

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/nyt_sund/nyt_professorat_i_translationel_kardiovaskulaer_fysiologi_paa_sdu?utm_source=Nyheder+fra+Det+Sundhedsvidenskabelige+Fakultet%2C+Syddansk+Universitet&utm_campaign=2940c18749-SUND_10_07_2017_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_95b5fd2684-2940c18749-344427029


 

 Side 3 

d) Studienævnet godkendte beskrivelserne af sammenhæng 
mellem læringsmål, UV-form og eksamen på BA- og KA-ud-
dannelsen.  
LKK lægger dokumenterne på hjemmesiden og i ODIN. 

7. Øvrige sager (§ 18, 
stk. 4, nr. 5) 

a) Info fra Rygcenter Syddanmark. 
SO deltog ikke i mødet. 
 

b) AMN fortalte at iLab i løbet af sommeren var blevet flyttet fra 
Campus til Videnbyen.  
En rundvisning vil blive arrangeret for Studienævnet. 
 

 
8. Eventuelt 

 
• LKK orienterede Studienævnet om nyansættelse af faglig vej-

leder på uddannelsen pr. 15. september 2019, således at der 
igen bliver 2 faglige vejledere til at hjælpe de studerende. 

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


