Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Dagsorden
Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

3. maj 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
Studerende
Simon
Blanco
Lon
With
(SBLW)
Studerende Anna Hae Jin Jessen (AHJJ)
Studerende Clara Nhi Tran (CNT)
Studerende Ole Birkkjær Hougaard (OBH) – næstformand

27. april 2021

Tkrasmussen@health.sdu.dk
T +45 65 50 75 65

Observatører, suppleanter og administration
Studerende Katrine Jessen Jürgensen (KJJ) – suppleant
Studerende Nanna Krogh Bebe (NKB) – suppleant
Tidligere studieleder Ågot Møller Grøntved – observatør
Lektor Tobias Neher (TN) – Klinisk Institut - observatør
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

Konstruering for det
resterende af 2021

Christian Brandt

Valg af formand og ordinært medlem (videnskabeligt personale)
Sagsfremstilling
Da ÅMG udtræder af Studienævnet pr. 1. maj 2021, skal der vælges
en ny formand for det resterende af 2021. Der skal ligeledes udpeges
et nyt VIP-medlem, der kan indstilles som ordinært medlem.
Indstilling
De videnskabelige repræsentanter udpeger både en formand og et
VIP-medlem, der efterfølgende indstilles til dekanen.
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden d.d.

2. Godkendelse af
referat

Referat fra mødet d. 12. april 2021

3. Orienteringspunkter
Nyt fra studieleder

•
•

Dimensionen bliver digital til S21.
Mulighederne for at få faglige tutorer til E21-opgaget undersøges.

Nyt fra
Studiekoordinator

•
•
•

Corona dispensationer for 2. kvartal af F2021 (ligger som bilag)
Hjemmesiden vedr. POF og KAP er opdateret.
Studienævnsmødet i august 2021 bliver online

Nyt fra studerende

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)

Bachelorstudieordning, Sprogvidenskab
Sagsfremstilling:
Fagansvarlig har angivet følgende arbejdsmængde: ”Sprogvidenskab har
et omfang på 5 ECTS svarende til 140 arbejdstimer, heraf 26
konfrontationstimer og 114 timer til forberedelse, øvelser og
hjemmeopgaver. Forberedelse til undervisning/eksamen omfatter: 1)
Læsning af semesterlitteratur: 64 arbejdstimer. 2) Besvarelse af øvelser
og opgaver: 50 arbejdstimer”
Den forventede arbejdsmængde ønskes tilføjet til modulbeskrivelsen.
Indstilling:
SN vurderer om ovenstående forventede arbejdsmængde kan tilføjes til
modulbeskrivelsen.
Bachelorstudieordning, Høreapparatbehandling II
Sagsfremstilling:
Der er ønske om at præcisere anvendelsen af hjælpemidler til eksamen.
Pt. er det angivet, at alle hjælpemidler er tilladt. Dette er fejlagtigt, da
elektronisk kommunikation ikke er tilladt. Dette ønskes tilføjet til
eksamensbestemmelserne.
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Indstilling:
SN tager stilling til om ovenstående præcisering af hjælpemidlerne kan
godkendes.
Bachelorstudieordning, 5 ECTS-eksamen med ekstern censur
Sagsfremstilling:
Uddannelsen mangler, jf. eksamensbekendtgørelsens §22, stk. 4, 5 ECTS
med ekstern censur. Dvs. at en eksamen på min. 5 ECTS skal have ekstern
bedømmelse i stedet for intern. Studieledelse og fagansvarlig stiller forslag
om, at Matematik for Audiologer bliver en eksamen med ekstern
bedømmelse.
Bilag:
•

Oversigt over interne og eksterne prøver

Indstilling:
SN tilkendegiver om indstillingen kan vedtages. SN har mulighed for at
komme med andre forslag.
6. Kvalitetssikring og udvikling af
uddannelse og
undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

Handleplan fra opfølgningsmøde
Sagsfremstilling:
Opfølgningsmødet/Statusmødet blev afholdt d. 16. april 2021. Studieleder
og -koordinator har udarbejdet en handleplan pba. mødet. Handleplanen
findes i slutningen af dokumentet.
Bilag:
•

Uddannelsesopfølgning - Audiologi 2021 (med handleplan)

Indstilling:
SN orienteres om handleplanen
7. Eksamensplanlæg
ning (§ 18, stk. 4,
nr. 3)
8. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

Corona-afmelding ved eksamenerne i S21
Sagsfremstilling:
Fakultetet ønsker, at det er muligt for studerende at afmelde sig
eksamener, der afvikles fysisk. Samt at Studerende, som dokumenteret er
i risikogruppe – eller hvis nære familiemedlemmer er det – kan søge om
særlig placering i eksamenslokaler med større afstand.
Bilag:
•

Mail vedr. Eksamen og studerende med corona-bekymring eller
særlig risiko

Indstilling:
SN tager stilling til, hvorvidt de audiologistuderende skal have ovenstående
mulighed.
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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 SharePoint
Bilag
• Ansøgning om at følge KA-fag uden afsluttet BA.
Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-studieleder

Terese Kjær Rasmussen
Studiekoordinator, barselsvikar

Med venlig hilsen
Terese Kjær Rasmussen

Side 4

