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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
Dagsorden d.d. 
 

Godkendelse af 
referat  

Referat 17. februar 2020 
 

2. Orienteringspunkt 
Nyt fra studieleder 

• Studieleder og udenlandskoordinator haft telefonmøde vedr. 
samarbejde med audiologisk uddannelse i Zimbabwe. Muligheder 
eksploreres yderligere, ligesom yderligere 
internationaliseringsmuligheder behandles af Fuldmægtig og 
international koordinator, DMS 

• World hearing day. Mødet desværre afbrudt undervejs 
pga.midlertidig evakuering på Christiansborg på dagen3.3. 

• Studieleder er blevet kontaktet af teknisk landsforbund 
vedrørende efteruddannelsesmuligheder. Dette er fint i stil med 

Dagsorden 

Emne  Møde i Studienævnet for Audiologi 

Dato og tidspunkt  16. marts 2020, kl. 9.00-12.30 

Sted  Zoom meeting 

Inviterede  Studieleder Ågot Møller Grøntved (ÅMG) – Klinisk Institut 
Sille Vilain Meulengracht (SVM) – observatør fra HUM 
Adjunkt Christian Brandt (CB) – Klinisk Institut 
Lektor Peter Møller Juhl (PMJ) – Mads Clausen Instituttet 
Faglig vejleder Ole Birkkjær Hougaard (OBH) 
Studerende Simon Blanco Lon With (SBLW) 
Studerende Anna Hae Jin Jessen (AHJJ) 
Studerende Nhi Yen Tran (NYT) 
Studerende Thiviya Pulendralingam (TS) 
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – observatør 
Lektor Tobias Neher (TN) – observatør 
Helle Jung Lawaetz (HJL) – observatør 
Anne-Sofie Holm Arnoldus (studiekoordinator) 
 

Afbud fra   

Dagsorden sendt til 
orientering til 

- 

Mødeleder  Ågot Møller Grøntved 
 



 

 Side 2 

overvejelser og overordnede anbefalinger. Uddannelsesledelsen 
arbejder videre med mulighederne. 

• I denne måned er der statusmøde på audiologi. 
• I denne måned afvikles 1. akkrediteringsbesøg, hvor SLW 

deltager. 
• Orientering: Studienævn for audiologopædi udbyder ikke længere 

fagene ”audiologi og logopæder voksne/ børn”, idet man har 
inddraget disse emner i andre fag. SN for Audiologi er således 
ikke længere involveret i disse fag. 

 
Nyt fra 
studiekoordinator 

• Nye regler for sygemelding 
• Årsberetningen for censorkorps for Audiologopædi og 

Sprogvidenskab 2019 
• Afgørelse på eksamensklage 
• Status på corona-konsekvenserne 

 
Nyt fra studerende • GN har ønske om at oprette et årligt virksomhedsbesøg, hvor en 

årgang fra BA kommer ud en dag. Måske det skal diskuteres i 
forhold til den tur Tobias Neher og Christian Brandt arrangerer. 
 

3. Drøftelsespunkt 
Behandling af 
ansøgninger fra 
studerende (§ 18, 
stk. 4, nr. 4) 

Dispensationsansøgninger 
Sagsfremstilling: 
Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet 
fremgår af Oversigt over ansøgninger, som ligger i SAGA  
 
Indstilling 
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet. 
 

4. Studieordninger, 
kompetencebeskriv
elser og 
fagbeskrivelser (§ 
18, stk. 4, nr. 2) 

Kurser udbudt på engelsk 
Sagsfremstilling 
Udarbejde og godkende oversigt over hvilke kurser, der kan have 
mulighed for undervisning på engelsk (VMA + TEK-kurser) 
 
Bilag 
Advanced Hearing device 
 
Indstilling 
Studienævnet gennemgår modulbeskrivelsen mhp. at udarbejde en 
samlet oversigt 
 
Bachelorstudieordning, Projektorienteret forløb 
Sagsfremstilling 
Der anmodes om godkendelse af ændring i eksamensform. 
 
 



 

 Side 3 

Bilag 
Projektorienteret forløb – eksamensændring 
Projektorienteret forløb I og II, december 2019 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter om ny eksamensform kan godkendes 
 
Bachelorstudieordning, Færdighedstræning 
Sagsfremstilling 
Der anmodes om godkendelse af ændring i eksamensform. 
 
Bilag 
Færdighedstræning - eksamensændring 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter om ny eksamensform kan godkendes 
 
Bachelorstudieordning, Audiologiske målemetoder II 
Sagsfremstilling 
Der anmodes om godkendelse af ændring i modulbeskrivelse. 
Obligatoriske forudsætninger, målbeskrivelser, sprog og eksamen 
 
Bilag 
AM2 - modulbeskrivelsesændring 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter om modulbeskrivelsesændringer kan godkendes 
 
Bachelorstudieordning, Matematik for audiologer 
Sagsfremstilling 
Modulansvarlig anmoder om ændring i eksamensform.  
 
Bilag 
Matematik - eksamensændring 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter om ny eksamensform kan godkendes 
 
Fastlagt reeksamensform 
Sagsfremstilling 
Ved februar-mødet vedtog studienævnet at reeksamensformene på 
uddannelsen skulle være fastlagte. Tre kurser er blevet anmodet om 
at tage stilling til reeksamensform, og har indsendt kommentarer hertil 
– se bilag 
 



 

 Side 4 

Bilag  
Matematik og akustik – reeksamensformer  
Medicinsk audiologi I – reeksamensformer  
 
Indstilling 
Studienævnet gennemgår reeksamensformerne 
 
Kandidatstudieordning, Videregående Audiologiske målemetoder 
Sagsfremstilling 
Der anmodes om godkendelse af ændring i modulbeskrivelse. Formål 
og eksamen 
 
Bilag 
VAM - modulbeskrivelsesændring 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter om modulbeskrivelsesændringer kan godkendes 
 

5. Kvalitetssikring og 
-udvikling af 
uddannelse og 
undervisning (§ 18, 
stk. 4, nr. 1) 

 

Undervisningsevalueringer 
Sagsfremstilling 
Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner i nedenstående 
moduler for E19 til behandling i studienævnet. 
Der foreligger kommenteret handleplan mhp genbehandling for to fag. 
 
Bilag 
Hørelsens fysiologi og patofysiologi – E19 
Videnskabsteori – statistik-del – E19 
Cochlear Implant – E19  
Sprogvidenskab – E19 
Medicinsk audiologi – E19  
Anatomi og Fysiologi I – E19 
Matematik for audiologer – E19 – kommenteret handleplan 
Signalanalyse – E19 – kommenteret handleplan 
 
Indstilling 
Studienævnet gennemgår evaluering og handleplan mhp. om de kan 
godkendes. 
 
Samling af SDU´s regler om studiefremdrift 
Sagsfremstilling 
Til orientering har ’Samling af SDU’s regler om studiefremdrift’ været i 

høring.  
 
Bilag 
Samling af SDU’s regler om studiefremdrift 



 

 Side 5 

6. Eksamensplanlægn
ing (§ 18, stk. 4, nr. 
3) 
 

Intet nyt til dette punkt 

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

Ny kandidatmodel på Audiologopædi 
Sagsfremstilling 
SVM præsenterer ny forløbsmodel til kandidatuddannelsen i 
audiologopædi til orientering 
 
Verdensmål på audiologi 
Sagsfremstilling 
Studienævnet bedes drøfte indføring af verdensmål på 
audiologiuddannelserne.  
 
Marketing 
Seneste forslag til video materiale til marketing for 
Audiologiuddannelserne. 
Man vil arbejde med model 2) med børn med hørenedsættelse 
(børnevideo og materiale), ikke nødvendigvis CI-børn.  
Fra Roberta Hardgrove i Århus:  
Desværre kan jeg ikke hjælpe dig med reklamefilmen. Vi har kun 1 fra 
SDU, som også tuner børn, og hun ønsker ikke at deltage i en 
reklamefilm. Sorry. Det med at arbejde med CI børn er ikke noget en 
nyuddannet vil starte med. De kræver erfaring med almindelige 
høreapparatsbrugere, senere CI-voksne, før børn. 
 
Bilag 
Audiologi – Cochlear implant brand-video 
 
Indstilling 
Studienævnet anmodes om at komme med inputs hertil 
 

8. Eventuelt  
 
 
Ågot Møller Grøntved 
Studienævnsformand/-studieleder 

 
Anne-Sofie Holm Arnoldus 

Studiekoordinator 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne-Sofie Holm Arnoldus 
AC Fuldmægtig 
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab 
 


