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www.sdu.dk

3. Orienteringspunkter
Nyt fra studieleder

Nyt fra
Studiekoordinator

•

Studieledelsen er blevet pålagt (med baggrund i rammevilkår fra
SDU’s bestyrelse) at udarbejde et dokument, der forholder sig til
dimittendledigheden og studieintensiteten. Dette mhp. at forbedre
nøgletallene for begge. Audiologi ligger inden for rammerne.
Ledigheden er 1-2 år efter uddannelsen 7,5 %, hvilket er under
landsgennemsnittet for videregående uddannelser. Uddannelsen
har mange aktiviteter, der understøtter beskæftigelsen f.eks.
praktikker, kontakt til industrien mv. Studieintensiteten på BAuddannelsen er forberedt og de nyeste tiltag er sandsynligvis ikke
tydeligt endnu. Studieintensiteten på KA-uddannelsen er faldet og
uddannelsen må iværksætte tiltag. Mange tiltag er allerede
iværksat
per
E2021.
Der
skal
gennemføres
ny
studieintensitetsundersøgelse for forårssemesteret.

•

Statusmødet/opfølgningsmødet for 2021 afholdes fredag d. 16.
april.

•

Dialogmødet med de studerende blev afholdt d. 24. marts. På
trods af få deltagere var det et konstruktivt møde. Der var flest
deltagere var fra BA-uddannelsen. Referatet fra mødet vil blive lagt
på Itslearning.

•

Vi har fået dispensation til fysisk fremmøde i enkelte
undervisningsgange i følgende fag: Psykologi for Audiologer,
Høreapparatbehandling
II,
Anatomi
og
fysiologi
og
Projektorienteret forløb II og videregående akustik. Fagansvarlige
og studiesekretær giver besked til de studerende på de enkelte fag
i løbet af den næste tid.

•

Nyt fra hørerehabiliteringsgruppen: Man overvejer at oprette en
tilsvarende audiologiuddannelse på Københavns Universitet.

•

Kursustilbuddet (Psykoakustik, tinnitus og hyperakusis) for
audiologiassistenter og audiologer kommer på hjemmesiden om
efteruddannelser i løbet af denne uge.

•

Uddannelsen udbyder fra E22 et praktikophold (som valgfag) i
Zimbabwe

•

Eksamensafvikling til juni 2021: Mundtlig eksamener afvikles via
Zoom. Studieledelsen søger om dispensation til at kunne afvikle
skriftlige stedprøver ved de eksamener, som er uden
hjælpemidler.

Nyt fra studerende
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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)

Kandidatstudieordning, udbudte valgfag i E21
Sagsfremstilling:
Der skal udbydes valgfag for E21. Global Health-valgfaget ikke blive udbudt
i 2021
Bilag:
•
•
•

Tinnitus, Hyperakusis, Morbus ménirère
Introduktion til Basale Biostatistiske Begreber og Regression
Videregående audiologiske målemetoder

Indstilling:
SN tilkendegiver om valgfagsudbuddet fir E21 kan godkendes.
Referat til punktet:
Valgfaget Tinnitus mv. udbydes til både Audiologer og Audiologopæder.
Det er dog vanskeligt for Audiologopæder at deltage i SUND-valgfagene,
da alle fag skal være 10 ECTS store på humaniora.
Audiologopædi har udelukkende10 ECTSfag, hvorfor det kan være
vanskeligt for dem at deltage i SUND-valgfag. Ny underviser, Lindsey Van
Yper, skal sammen med andre varetage valgfaget Videregående
Audiologiske målemetoder.
Beslutning:
Valgfagsudbuddet for E21 blev godkendt.
Studieordningsændringer BA og KA
Sagsfremstilling:
Da der er ekstraordinært mange studieordningsændringer til behandling på
dette møde, er der udarbejdet nedenstående oversigtsdokumenter.
Desuden forefindes alle modulbeskrivelser (med markerede ændringer) i
bilaget til mødet. Ændringer nævnes derudover kort i denne dagsorden.
Forslagene til studieordningsændringerne falder indenfor tre grupper:
1. Afsnittet ”Indhold og forløb” er fjernet fra modulbeskrivelserne.
Relevant indhold, der tidligere stod under ”Indhold og forløb” er flyttet
op under ”Formål og overordnet indhold”.
2. Forslag
fremkommet
på
baggrund
af
den
interne
studieaktivitetsundersøgelser og evalueringer, dvs. tiltag fremkommet
mhp. at øge studieaktivitet.
3. Mindre korrektioner, f.eks. sproglige fejl, mangler og præciseringer.
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Bilag:
•

•

•

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL ÆNDRRINGER (BACHELOR)
I dette er de væsentligste ændringsforslag for alle BA-fagene
trukket ud og anført.
OVERSIGT OVER FORSLAG TIL ÆNDRRINGER (KANDIDAT)
I dette er de væsentligste ændringsforslag for alle KA-fagene
trukket ud og anført.
Overordnede ændringsforslag.SN.04.2021.
I dette regneark kan SN danne sig et overblik over alle de større
ændringsforslag.

Indstilling:
Det anbefales, at SN for overblikkets skyld tager udgangspunkt i
oversigterne, men at SN forud for mødet har sat sig ind i enkelte
modulbeskrivelser. På mødet vil der blive taget udgangspunkt i
oversigtsdokumenterne.
Kandidatstudieordning, Aktuelle emner i høreapparatsbehandling
Sagsfremstilling:
Der er forslag til ændringer i de obligatoriske forudsætninger, således
studerende blot skal have været tilmeldt avanceret HA-teknik og
Videnskabelig metode og analyse. Der er desuden ændringer i den
forventede arbejdsmængde og mindre sproglige korrektioner.
Bilag:
•

Aktuelle emner i høreapparatforskning - godkendt 11.12.2020
ÅMGHJA 111.03.21_tn

Indstilling:
SN drøfter ændringerne og tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan
godkendes
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Avanceret Høreapparatsteknik
Sagsfremstilling:
Der er foretaget mindre ændringer i ”Formål og overordnet indhold”.
Bachelorfagene er fjernet som forudsætning. Forudsætningskrav vedr.
signalanalyse ændres til, at studerende blot skal have været tilmeldt faget.
Bilag:
•

Avanceret høreapparatteknik - godkendt 16.03.2020 ÅMGHJA
11.2.21_tn

Indstilling:
SN drøfter ændringerne og tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan
godkendes
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Referat:
Det tilføjes, at der er 10. minutters forberedelse til eksamen, samt at de
studerende må medbringe egne noter kan medbringes på USB som
hjælpemiddel til den mundtlige eksamen.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Børneaudiologi
Sagsfremstilling:
Der er mindre ændringer til afsnittet om forventet arbejdsmængde.
Bilag:
•

Børneaudiologi - godkendt 06.11.2020ÅMGHJA 11.3.21

Indstilling:
SN drøfter ændringerne og tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan
godkendes
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Hørelsens fysiologi og patofysiologi
Sagsfremstilling:
Der foreslås, at eksamen bliver todelt, dvs. at der tilføjes en eksamen B.
Eksamenen vil da bestå af en mundtlig prøve og en portefølje eksamen
bestående af løbende e-test.
Bilag:
•

Hørelsens fysiologi og patofysiologi ÅMGHJA11.03.21_jcd

Indstilling:
SN drøfter ændringerne og tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan
godkendes
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Patientkontakt i Audiologisk Klinik
Sagsfremstilling:
Der er tilføjet en forventet arbejdsmængde.
Bilag:
•

Patientkontakt i audiologisk klinik - godkendt 11.12.2020 ÅMGHJA
11.03.21

Indstilling:
SN tilkendegiver om tilføjelsen kan godkendes
Beslutning:
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Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Psykoakustik
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold” og derudover mindre
ændringer ifm. arbejdsmængden. Det præciseres, at eksamen er uden
hjælpemidler.
Bilag:
•

Psykoakustik - godkendt 11.12.2020 ÅMGHJA 11.03.21

Indstilling:
SN drøfter ændringerne og tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan
godkendes
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Signalanalyse
Sagsfremstilling:
Regneopgaver er tilføjet under ”formål og overordnet indhold” og
reeksamens specificeres. Desuden er der mindre korrektioner.
Bilag:
•

Signalanalyse ÅMGHJA11.03.21 – Ellen

Indstilling:
SN drøfter ændringerne og tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan
godkendes
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Tinnitus, hyperakusis mv.
Sagsfremstilling:
Uddannelsens generelle kompetencemål er tilføjet under ”formål og
overordnet indhold”. Den forventede arbejdsmængde er blevet tilføjet.
Eksamen foreslås ændret fra en 14-dages til en 7-dages bunden
hjemmeopgave.
Bilag:
•

Tinnitus, Hyperakusis, Morbus
11.03.2019 ÅMGHJA 11.03.21

Ménirère

mv.

-

godkendt

Indstilling:
SN drøfter tilføjelserne og eksamensændringen og tilkendegiver om
modulbeskrivelsen kan godkendes
Beslutning:
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Modulbeskrivelsen blev godkendt. Eksamen bliver en uge-eksamen
fremfor en to-ugers opgave.
Kandidatstudieordning, Videregående akustik
Sagsfremstilling:
Den obligatoriske forudsætning ændres således studerende blot skal have
været tilmeldt Signalanalyse. Der er ændringer i målbeskrivelsen
(færdigheder) og reeksamens specificeres. Derudover er der mindre
ændringer.
Bilag:
•

Videregående Akustik - godkendt 11.12.2020 ÅMGHJA 11.03.21
– Ellen

Indstilling:
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Kandidatstudieordning, Videregående Audiologiske Målemetoder
Sagsfremstilling:
Reeksamen præciseres.
Bilag:
•

Videregående Audiologiske Målemetoder - godkendt 28.04.2020
ÅMGHJA11.03.21

Indstilling:
SN drøfter om præciseringen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Audiologiske målemetoder og
Høreapparatsbehandling I
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold” og der er forslag om at
tilføje et læringsmål vedr. stemmegaffelundersøgelse
Bilag:
•

Audiologiske målemetoder I og Høreapparatbehandling I godkendt 11.12.2020 Å,H10.3.21

Indstilling:
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
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Bachelorstudieordning, Audiologiske målemetoder II
Sagsfremstilling:
To målbeskrivelser (færdigheder er fjernet), der er tilføjelser til ”Formål og
overordnet indhold” og det angives i modulbeskrivelsen, at
eksamenssproget kan være både dansk og engelsk.
Bilag:
•

Audiologiske målemetoder II - godkendt 16.03.2020 ÅMGHJA
10.03.21

Indstilling
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Behandlingskommunikation
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”.
Bilag:
•

Behandlingskommunikation
ÅMGHJA10.03.21

-

godkendt

11.12.2020

Indstilling:
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Fonetik
Sagsfremstilling:
Der er en mindre tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”.
Bilag:
•

Fonetik ÅMGHJA 10.03.21

Indstilling
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Færdighedstræning
Sagsfremstilling:
Der er tilføjet et stykke under ”Formål og overordnet indhold”, forventet
arbejdsmængde samt en ny målbeskrivelse (færdighed). Desuden ønskes
det tilføjet, at eksamenssproget kan være både dansk og engelsk.
Bilag:
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•

Færdighedstræning - godkendt 16.03.2020 ÅMGHJA 10.03.21

Indstilling:
SN drøfter om tilføjelserne kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt. Det tilføjes, at undervisningen ligger i
august.
Bachelorstudieordning, Høreapparatsbehandling II
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”.
Bilag:
•

Høreapparatbehandling II - godkendt
10.03.21_tn
Indstilling:
SN drøfter om tilføjelsen kan godkendes.

ÅMGHJA11.12.2020

Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Høreapparatsbehandling III
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”. Der tilføjes en
obligatorisk forudsætning til faget (tilmeldt HA-behandling II). Desuden er
der foretaget mindre korrektioner.
Bilag:
•

Høreapparatbehandling III ÅMGHJA 10.3.21_tn

Indstilling:
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt. Det tilføjes, at undervisningen ligger i
august.
Bachelorstudieordning, Bachelorprojekt
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelser til ”Formål og overordnet indhold” og under ”undervisningsog arbejdsformer samt feedback”
Bilag:
•

Bachelorprojekt - godkendt 11.12.2020 ÅMGHJA 10.03.21

Indstilling:
SN drøfter om tilføjelsen kan godkendes.
Beslutning:
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Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Psykolingvistik
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”.
Bilag:
•

Psykolingvistik ÅMGHJAAE 22.3.21

Indstilling:
SN drøfter om tilføjelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Pædagogisk audiologi
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”.
Bilag:
•

Pædagogisk audiologi - godkendt 11.12.2020 ÅMGHJA 9.3.21

Indstilling:
SN drøfter om tilføjelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Psykologi for audiologer
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold” og anvendelsen af
hjælpemidler er blevet specificeret yderligere
Bilag:
•

rettet_Psykologi for audiologer - godkendt d. 11.12.2020 ÅMGHJA
9.3.21
Indstilling:
SN drøfter om tilføjelsen og specificeringen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Introduktion til audiologi:
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”. Der er tilføjelser til
målbeskrivelserne
for
færdigheder
og
kompetencer.
Antal
undervisningstimer er tilføjet.
Bilag:
•

Introduktion til audiologi - godkendt 16.03.2020 ÅMGHJA 9.3.21
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Indstilling:
SN drøfter om modulbeskrivelsen.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Sprogvidenskab
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelse til ”Formål og overordnet indhold”. Den forventede
arbejdsmængde behandles på mødet i maj 2021.
Bilag:
•

Introduktion til audiologi - godkendt 16.03.2020 ÅMGHJA 9.3.21

Indstilling:
SN drøfter om tilføjelsen kan godkendes.
Beslutning:
Tilføjelsen til ”Formål og overordnet indhold” blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Sprogtilegnelse
Sagsfremstilling:
Der er tilføjelser til ”Formål og overordnet indhold” og afsnittet omkring
arbejdsmængde er ligeledes tilføjet. Målbeskrivelsen (viden) vedr. metoder
til at undersøge sprogtilegnelse er ændret en smule
Bilag:
•

Sprogtilegnelse - godkendt 11.12.2020 ÅMGHJA 9.3.21_redMCC-LK[1]

Indstilling
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Akustik for audiologer
Sagsfremstilling:
Målbeskrivelserne (viden) er ændret og omformuleret og der er ændret i
”Formål og overordnet indhold”. Der er desuden foretaget mindre
korrektioner.
Bilag:
•

Akustik for audiologer - godkendt d. 20.04.2020 – Ellen

Indstilling
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
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Modulbeskrivelsen blev godkendt.
Bachelorstudieordning, Matematik for audiologer
Sagsfremstilling:
Der er ændret i ”Formål og overordnet indhold”. Der er tilføjet to nye
målbeskrivelser (viden og færdighed). Anvendelsen af hjælpemidler er
blevet specificeret yderligere og der er foretaget mindre korrektioner.
Bilag:
•

Matematik for Audiologer 28.04.2020.ÅMGHJA 9.3.21_tn

Indstilling
SN drøfter om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Beslutning:
SN foreslår, at ordet ”Sinusioder” revurderes og evt. omformuleres. TKR
kontakter fagansvarlig for afklaring vedr. ”Sinusioder”. SN godkendte
modulbeskrivelsen.

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

Opfølgning på handleplaner fra 2020
Sagsfremstilling:
ÅMG og TKR har fulgt op på nedenstående handleplaner fra 2020. De
foreløbige opfølgningsbemærkninger er markeret med gul i vedhæftede
bilag.
Bilag:
•
•
•

Handleplan (opfølgning april 2021) - Studenterevaluering af hele
uddannelser 2020
Revideret handleplan for SMU (opfølgning april 2021)
Inputs-skema (opfølgning april 2021) - aftagerpanelsmøde oktober
2020

Indstilling:
SN orienterer sig om opfølgningerne og vurdere om der skal korrigeres i
disse.
Referat til punktet:
Studenterevalueringer af hele uddannelser: OHB foreslog, at MitSDU
bliver en del af sso-oversigten. TKR foreslår dette til Fakultet.
Studiemiljøundersøgelse: SN havde ingen bemærkninger.
Aftagerpanel mødet: SN havde ingen bemærkninger.
Undervisningsevalueringer
Sagsfremstilling
Der er indkommet evalueringer og handleplaner fra nedenstående moduler
for E20 til behandling i studienævnet. Evalueringerne kan tilgås via Eval.
Handleplanerne fremgår af kommentarerne nederst i evalueringen.
Evalueringerne ligger ligeledes på SharePoint.
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Bilag:
• Projektorienteret forløb inden for Audiologi I - E20
• Projektorienteret forløb - KA - E20
• Sprogvidenskab - evaluering E20 (med kommentarer og handleplan)
• Fonetik - evaluering E20 (med kommentarer og handleplan)
• Tinnitus, Hyperakusis, mv. - Evaluering E20 - med kommentarer og
handleplan)
• Børneaudiologi - Evaluering E20 (kommentarer og handleplan)
• Hørelsens fysiologi og patofysiologi - evaluering E20 (kommentarer og
handleplan)
Indstilling:
Studienævnet gennemgår og drøfter evalueringer og handleplaner.
Studienævnet vurderer om handleplanerne kan godkendes
Referat til punktet:
Projektorienteret forløb (KA): Evalueringen er overvejende positiv.
Evalueringen italesætter problematikker vedr. information til de studerende
og
vejledning
ifm.
forløbsopgaven.
Handleplanen
italesætter
problemstillingerne.
Projektorienteret forløb I: Evalueringen er overvejende positiv. De
studerende
havde
enkelte
kommentarer
til
den
teoretiske
fredagsundervisning. Der tages højde for dette i handleplanen.
Sprogvidenskab: Evalueringen italesætter udfordringer ifm. online
undervisning. De studerende angiver et vis tidspres samt at relevansen kan
være svær at se. En enkelt studerende italesætter en undren over
beståelseskravet. SN drøftede dette og vurderede, at 75% korrekte svar i
MCQ for beståelse ikke er for højt sat. Handleplanen italesætter relevansen
og corona.
Fonetik: Evalueringen italesætter udfordringer ifm. online undervisning. Der
er enkelte kommentarer vedr. pauseoverholdelse samt tidspres ifm. quiz.
Handleplanen italesætter pauser, tidsplan og tydeliggørelse af formålet
med quiz.
Hørelsens fysiologi og patofysiologi: Evalueringen er overvejende positiv.
Der er enkelte kommentarer vedr. undervisning uden for pensum. Der har
været udfordringerne med øvelsestimerne ifm. fremvisning på BB og
Mitskema. Problematikken blev løst.
Børneaudiologi: Evalueringen er overvejende positivt. Handleplanen
klargør, at underviser vil sætte fokus på inddragelse af studerende, men
understreger også ansvaret for egen læring.
Tinnitus, Hyperakusis, mv.: De studerende er overvejende tilfredse med
faget. Enkelte påpeger, at der bruges for meget tid på fremlæggelser og
casearbejde. Enkelte ønsker mere fokus på ménirère. Enkelte påpeger, at
der er forskel på, hvordan skemaet anvendes på Audiologi og
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Audiologopædi. Handleplanen italesætter problemstillingerne påvist i
evalueringen.
TKR viste SN, hvordan de kan filtrere evalueringerne således, at SN kan
skelne mellem audiologi og audiologopædi i evalueringerne. Pdf’erne med
svar fra alle studerende vil fortsat blive lagt på SharePoint. SN skal
behandle evalueringerne ud fra alle de studerendes svar – det er således
blot et ekstra analyseværktøj.
Beslutning:
Projektorienteret forløb (KA): Handleplanen blev godkendt.
Projektorienteret forløb I: Handleplanen blev godkendt.
Sprogvidenskab: Handleplanen blev godkendt.
Fonetik: Handleplanen blev godkendt.
Hørelsens fysiologi og patofysiologi: SN opfatter det således, at
”Stofmængden til forelæsningerne vil blive reduceret” referer til
undervisningsstoffet udenfor pensum. SN får dette bekræftes af underviser
og handleplanen godkendes herefter.
Børneaudiologi: Handleplanen blev godkendt.
Tinnitus, Hyperakusis, mv: Handleplanen blev godkendt.
Studiestartsundersøgelse 2020:
Sagsfremstilling:
Der er indkommet ny rettet studiestartsundersøgelse.
Bilag:
• Studiestartsundersøgelse 2020 - Audiologi (1)
Indstilling:
SN orienteres om studiestartsundersøgelsen 2020.
Referat til punktet:
Bacheloruddannelsen: ÅMG fremhævede de væsentligste resultater fra
undersøgelsen. Der blev især fokuseret på tilfredshed, socialt sammenhold
og motivation for at gennemføre uddannelsen. SBLW påpegede følgende
som eventuelle forklaringer: 1) Der var tale om et hold helt nye tutorer, 2)
studiet er lille hvilket kombineret med corona kan vanskeliggøre følelsen af
socialt sammenhold of kan have vanskeliggjort studiestarten. F.eks. har
Fagrådet haft svært ved at afholde sociale arrangementer. 4) ift. motivation
påpeges det, at Audiologi er en mindre kendt uddannelsen, hvorfor de
studerende måske ikke på forhånd har forberedt sig på at blive audiologer
i flere år sammenlignet med psykologi, medicin og biomekanik. SBLW roste
fagrådets indsatser og fremhævede, hvordan uddannelsen skal have fokus
på E20-overgangens trivsel fremover.
Kandidatuddannelsen: ÅMG fremhævede de væsentligste resultater fra
undersøgelsen. Især blev der fokuseret på socialt sammenhold, støtte fra
uddannelsens side og faglig feedback. Den sociale del af studiestarten blev
aflyst pga. corona. SBLW foreslog, at SDU’s centrale aktiviteter bliver
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integreret i de studerendes kalendere og skemaer. ÅMG og TKR tager
dette med på opfølgningsmødet d. 16. april.

7. Eksamensplanlæg
ning (§ 18, stk. 4,
nr. 3)

Undervisnings- og eksamensplanlægning i 2. kvartal af F21.
Sagsfremstilling:
Såfremt Fakultetet udmelder de gældende retningslinjer for 2. kvartal af
F21 og studieledelsen har nået af håndtere problemstillingerne, da må evt.
omlægning af undervisning og eksamen behandles i SN. Kan evt. udløse
ekstraordinært SN-møde i start april.
Referat til punktet:
SN inddrages ikke i dispensationsansøgningerne vedr. fysisk fremmøde til
eksamener i S21 og 2. kvartals undervisningen.

8. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

Mødedatoer i E21
Sagsfremstilling:
Studiekoordinator foreslår nedenstående mødedatoer for E21.
Mandag d. 23.08.2021
Mandag d. 13.09.2021
Mandag d. 04.10.2021
Mandag d. 08.11.2021
Mandag d. 06.12.2021
Indstilling:
SN tilkendegiver om mødedatoer kan vedtages.
Beslutning:
SN godkendte mødedatoerne.

9. Eventuelt

Deadline for og ændringer ifm. modulbeskrivelsen for specialet
Modulbeskrivelsen for Specialet blev tilføjet sent til mødet. ÅMG fremlagde
ændringerne, der primært involverer specificeringer, opdatering og
klargøring af forskellen på artikel-speciale og afhandlings-speciale.
SN kan indsendeindvendinger og kommentarer til modulbeskrivelsen for
specialet indtil tirsdag d. 13. kl. 15:00.
Deadline for og ændringer ifm. modulbeskrivelsen for Videnskabelig
metode og analyse
Modulbeskrivelsen for Videnskabelig metode og analyse blev tilføjet sent til
mødet. Der er tilføjet viden målbeskrivelser, hvilket fejlagtigt ikke fremgik af
modulbeskrivelsen. ÅMG gennemgik målene for viden. SBLW ønskede, at
faget også har fokus på, hvordan man opbygger et eksperiment. ÅMG og
CB argumenterede for, at dette fremgår af mål nr. 1. SN kan komme med
indvendinger indtil tirsdag d. 13. kl. 15:00.

10. Drøftelsespunkt
Behandling af
ansøgninger fra

Behandling af dispensationsansøgninger
Sagsfremstilling:
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studerende (§ 18, stk. 4, Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet
nr. 4)
fremgår af SAGA.
Bilag
• De aktuelle ansøgninger ligger i SAGA.
Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.
Beslutning
Tilsagn:
• Yderligere prøveforsøg (1)
• Udsættelse af afleveringsfristen for specialet (3)

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-studieleder

Terese Kjær Rasmussen
Studiekoordinator, barselsvikar
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