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Punkter til drøftelser: 
1. Godkendelse af 

dagsorden 
Dagsorden d.d. 
 

Godkendelse af 
referat  

Referat 20. april 2020 
Referat fra ekstraordinært møde den 28. april 2020 
 

2. Orienteringspunkt 
Nyt fra studieleder 

• Henvendelse fra fagrådet. 
• NY SDU/OUH klinik er nu taget i anvendelse. 
• Undervisning med øvelser er genoptaget, idet der er givet 

adgang for studerende og undervisere til øvelserne 

Dagsorden 
Emne  Møde i Studienævnet for Audiologi 

Dato og tidspunkt  25. maj 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 
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) 
Faglig vejleder 
Ann Schøler Raadahl Hermansen - observatør 
Benedikte Degn Mikkelsen - observatør 
Sofie Høegh Hindsgaul - observatør 
 

Afbud fra  Faglig vejleder 

Dagsorden sendt til 
orientering til 

- 

Mødeleder  Ågot Møller Grøntved 
 



 

 Side 2 

• Undervisningsevalueringer; nyt system på sundhedsvidenskab 
justeres og testes bl.a.af audiologi i E2020-F2021 

• Studieaktivitet. Uddannelsen skal indrapportere til fakultetet om 
uddannelsens etablerede tiltag for at øge studieaktiviteten. 

Nyt fra 
studiekoordinator 

• Kurser E20 udbudt 
• Orientering omkring intro-tur 
• Besked fra fagrådet  

 
Nyt fra studerende •  

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, 
kompetencebeskrive
lser og 
fagbeskrivelser (§ 
18, stk. 4, nr. 2) 
 

Høreapparatbehandling II, eksamen 
Sagsfremstilling 
Efter opstart af øvelser er det ønskeligt at eksamen hvori der indgår 
øvelsesrapporter i høreapparatbehandling II afvikles i sin oprindelige 
form, idet forudsætningerne for det nu er til stede. Det optimere de 
studerendes udbytte af øvelser og sikre de studerende er klar til 
praktik. Der tages hensyn til de studerendes tidsramme til 
rapportskrivning. 
 
Bilag 
Eksamen Høreapparatbehandling II 
 
Indstilling 
Studienævnet diskuterer om eksamen kan godkendes 
 

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

 

Anmodning til studienævn vedr. minimumstandarder for 
olineundervisning 
Sagsfremstilling 
Direktionen anmoder studienævnene om at drøfte form og indhold 
for fremtidig online-undervisning, og i tilknytning hertil beslutter hvilke 
krav, studienævnet finder, at man med rette kan stille til sådan 
undervisning. Det er væsentligt at understrege, at den konkrete 
udformning af krav må bero på en fagkyndig drøftelse og beslutning i 
de enkelte studienævn.  

 
Bilag 



 

 Side 3 

Anmodning til studienævn vedrørende minimumsstandard for 
onlineundervisning 
Forslag til minimumsstandarder for digital undervisning SUND 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter anmodningen fra direktionen og beslutter evt. 
krav til den fremtidige online-undervisning 
 
Evaluering af digital undervisning F20 
Sagsfremstilling 
Evaluering af hvorledes de studerende oplever online undervisning til 
diskussion 
 
Bilag 
KU SUND – til deling – RSO foreløbige resultater (SUND) april 2020 
Online undervisning på SDU SUND – evaluering 30-04-2020 
 
Undervisningsevalueringer 
Sagsfremstilling 
Behandling af handleplaner for undervisningsevaluering for fagene:  
Høreapparatbehandling II – F20 
Psykoakustik – F20 
 
Bilag  
Evaluering Psykoakustik 
Handleplan Psykoakustik 
Evaluering Høreapparatbehandling II 
Handleplan Høreapparatbehandling I 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter om handleplanerne kan godkendes 
 

6. Eksamensplanlægni
ng (§ 18, stk. 4, nr. 3) 
 

Plan for afvikling af reeksaminer 
Der afventes tilbagemelding fra fakultetet omkring afvikling af 
reeksamen i august 2020.  
 
Bilag 
Følger 
 
Indstilling 
Studienævnet drøfter afvikling af reeksamener 
 
Behandling af forslag om tidspunkter for reeksaminer. 
Sagsfremstilling 
Der er en plan over reeksamener i august 2020 klar til godkendelse 



 

 Side 4 

 
Bilag 
Følger 
 
Indstilling 
Studienævnet bedes drøfte om reeksamensplanen kan godkendes 
 

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

Dimission 
Sagsfremstillinger  
Fakultetet har etableret mulighed for ZOOM møde til festligholdelse 
af dagen. 
 
Bilag 
Forslag til afvikling af dimissioner fra SUND 
 
Indstilling 
Bilaget drøftes mhp beslutning om dimissionen. 
 

8. Eventuelt Søgning af midler til social studiestart for kandidater 2020 
Sagsfremstilling 
I forbindelse med planlægningen af socialt arrangement for nye 
kandidatstuderende, anmoder arbejdsgruppen om et økonomisk 
bidrag til køb af sandwich og vand. Der er optaget 14 studerende. 
Arrangementet planlægges at finde sted i uge 38. 
 
Bilag 
Søgning af midler til social studiestart for kandidater 2020 
 

 
 
Ågot Møller Grøntved 
Studienævnsformand/-studieleder 

 
Anne-Sofie Holm Arnoldus 

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


