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Punkter til drøftelser:     

 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

 

Dagsorden d.d. 

 

 

2. Godkendelse af 

referat  

 

 

Referat fra mødet d. 3. maj 2021 – godkendt via skriftlig høring d. 1. juni 

2021  

Dagsorden 
Emne  Møde i Studienævnet for Audiologi 

Dato og tidspunkt  7. juni 2021 kl. 09.00 – 12.30  

Sted Digitalt via Zoom 

 

Inviterede  Ordinære medlemmer:  

Studieleder Christian Brandt (CB) – Klinisk Institut 

Lektor Peter Møller Juhl (PMJ) – Mads Clausen Instituttet 

Videnskabelig assistent Mette Wiese Nygaard (MWN) - Institut for 

Sprog og Kommunikation 

Lektor Tobias Neher (TN) – Klinisk Institut 

Studerende Simon Blanco Lon With (SBLW) 

Studerende Anna Hae Jin Jessen (AHJJ) 

Studerende Clara Nhi Tran (CNT) 

Studerende Ole Birkkjær Hougaard (OBH) – næstformand 

 

Observatører, suppleanter og administration 

Studerende Katrine Jessen Jürgensen (KJJ) – suppleant   

Studerende Nanna Krogh Bebe (NKB) – suppleant  

Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – observatør 

Videnskabelig assistent Helle Jung Andersen (HJA) – observatør  

Faglig vejleder Anne Roslyng-Jensen (ARJ) – observatør  

Studiekoordinator Terese Kjær Rasmussen (Barselsvikar), referent 

 

Afbud fra  

 

 

Dagsorden sendt til 

orientering til 

 

Mødeleder  Christian Brandt  

 



 

 Side 2 

3. Orienteringspunkter 

 

Nyt fra studieleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra 

Studiekoordinator 

 

Nyt fra studerende 

 

 

• Dimissionen afholdes alligevel fysisk. Dimissionen kan dog ikke 

afholdes i den form, vi plejer. Det vil f.eks. ikke være muligt at 

holde efterfølgende reception eller anden form for festligheder, 

og dimittenderne vil under arrangementet skulle blive siddende 

på deres pladser. Vi vil skulle overholde de på det tidspunkt 

gældende retningslinjer. De gældende retningslinjer for 

studerende findes her: 

https://mitsdu.dk/da/service/coronavirus/coronavirus-student-faq  

Derudover mangler vi en studerende, der vil holde en tale ved 

dimissionen.  

 

• En administrativ corona-afmelding er ikke en mulighed alligevel.  

 

 

  

 

 

4. Drøftelsespunkt 

Behandling af 

ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr. 4) 

 

 

Dispensationsansøgningerne behandles sidst på mødet, efter eventuelt, af 

hensyn til observatører og suppleanter.  

 

 

 

5. Studieordninger, 

kompetencebeskriv

elser og 

fagbeskrivelser (§ 

18, stk. 4, nr. 2) 

 

 

 

6. Kvalitetssikring og -

udvikling af 

uddannelse og 

undervisning (§ 18, 

stk. 4, nr. 1) 

 

Undervisningsevalueringer:  

Sagsfremstilling:  

Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstående moduler 

for F21 til behandling i studienævnet. Evalueringerne kan tilgås via Eval. 

De findes ligeledes på SharePoint. Handleplanerne fremgår af 

kommentarerne nederst i evalueringen. 

  

Bilag:  

• Patientkontakt i audiologisk klinik - F21 (handleplan + 

kommentarer) 

• Psykoakustik - F21 (handleplan og kommentarer) 

• Psykolingvistik - F21 (handleplan og kommentarer) 

• Høreapparatbehandling II - F21 (handleplan og kommentarer) 

• Aud. målemetoder I og HA-behandling I - F21 (handleplan + 

kommentarer) 

Indstilling:  

Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner. 

Studienævnet vurderer om handleplanerne kan godkendes.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmitsdu.dk%2Fda%2Fservice%2Fcoronavirus%2Fcoronavirus-student-faq&data=04%7C01%7Ctkrasmussen%40health.sdu.dk%7C36b4698178e14c1d736f08d91c2a35d6%7C9a97c27db83e4694b35354bdbf18ab5b%7C0%7C0%7C637571789898081349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zdtKXQSqQVLQ0L7tq5AXENOw9pqTayYGt3uaSoVxs%2Fg%3D&reserved=0
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7. Eksamensplanlæg

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

 

 

8. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr. 5) 

Regelsæt for skriftlige hjemmeopgaver – bachelorprojekt og speciale 

Sagsfremstilling:  

Studieledelsen ønsker drøftet, hvorledes tabeller og figurer skal tælle i 

bachelorprojektet og specialets omfang. P.t. er praksis således, at hver 

figur tæller det antal anslag, det fylder på siden. Der er ikke klare 

retningslinjer for, hvordan dette skal praktiseres.  

 

Bilag:  

• Regelsaet for skriftlige hjemmeopgaver - august 2018 (se det 

markeret med rødt i bilaget)  

 

Indstilling:  

SN drøfter hvordan tabeller og figurer skal håndteres ifm. omfanget af 

bachelorprojektet og specialet.   

 

Optagelse på kandidatuddannelsen - adgangskrav 

Sagsfremstilling:  

Studieledelsen foreslår, at nedenstående markeret med kursiv fjernes fra 

adgangskravet til kandidatuddannelsen, da det blot begrænser 

Studienævnets vurdering. 

 

”Dimittender fra en bacheloruddannelse i audiologi eller audiologopædi fra 

Danmark eller udlandet, der af Studienævn for Audiologi vurderes som 

ækvivalerende med en bacheloruddannelse i Audiolog fra SDU, kan søge 

om optagelse under følgende forudsætninger: 

Den studerendes uddannelse indeholder mindst: 

Fagrelevant anatomi, fysiologi og neurofysiologi/neurologi i alt 15 ECTS 

Medicinsk audiologi i alt 15 ECTS 

Matematik/Akustik i alt 10 ECTS 

Målemetoder i alt 10 ECTS 

Høreapparatbehandling i alt 10 ECTS 

Sprogvidenskab/Fonetik/ Psykolingvistik i alt 5 ECTS 

Psykologi/Pædagogisk audiologi/Kommunikation i alt 10 ECTS” 

 

Indstilling:  

SN drøfter om den nuværende præcisering i adgangskravene kan fjernes.  

 

Særlige prøvevilkår – praksis ved tildeling af forlænget tid 

Sagsfremstilling:  

SN bedes drøfte praksis vedr. tildelingen af særlige prøvevilkår. Dette 

skyldes, at studieadministration er blevet opmærksom på, at HUM har en 

anden praksis. På Audiologi har vi hidtil kun haft praksis for at give 
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forlænget tid til skriftlige stedprøver. På HUM tildeles der også forlænget tid 

til bundne hjemmeopgaver  

 

Indstilling:  

SN bedes drøfte og beslutte, hvornår det skal være muligt at få tildelt 

forlænget tid, f.eks. ved skriftlige stedprøve, bundne hjemmeopgave eller 

samtlige skriftlige eksamener.  

 

POF Logbogen på bacheloruddannelsen:  

Sagsfremstilling:  

Et par praktiksteder er kommet med forslag til ændringer af Logbogen for 

de projektorienterede forløb på bacheloruddannelsen. HJA uddyber dette.  

 

Indstilling:  

SN bedes drøfte forslagene mhp. en evt. ændring af logbogen 

 

Projektorienteret forløb (KA) og KAP 

Sagsfremstilling:  

HJA spørger, om det skal være muligt at flytte rundt på timerne i POF (KA) 

og KAP på 3. semester. HJA uddyber dette til mødet. 

 

Indstilling:  

SN bedes drøfte, hvorvidt ovenstående skal være en mulighed. 

 

9. Eventuelt  

10. Drøftelsespunkt 

Behandling af 

ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr. 4) 

Behandling af dispensationsansøgninger 

Sagsfremstilling: 

Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet 

fremgår af SAGA.  

 

Indstilling 

De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet. 

 

 

 

 

Christian Brandt  

Studienævnsformand/-studieleder 

 

Terese Kjær Rasmussen 

Studiekoordinator, barselsvikar  

 

Med venlig hilsen 

Terese Kjær Rasmussen 


