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Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

8. marts 2021 09:00-13:30

Sted

Digitalt via Zoom

Inviterede

Ordinære medlemmer:
Studieleder Ågot Møller Grøntved (ÅMG) – Klinisk Institut
Adjunkt 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) (fra kl. 11:08)
Studerende Anna Hae Jin Jessen (AHJJ)
Studerende Clara Nhi Tran (CNT) (09:00 – 12:00)
Studerende Ole Birkkjær Hougaard (OBH) (fra kl. 10:00)
Studiekoordinator Terese Kjær Rasmussen (Barselsvikar), referent
Videnskabelig assistent Helle Jung Andersen (HJA) – observatør
(09:00 – 12.30)

Afbud fra

Studerende Katrine Jessen Jürgensen (KJJ) – suppleant
Studerende Nanna Krogh Bebe (NKB) – suppleant
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – observatør
Lektor Tobias Neher (TN) – observatør
Faglig vejleder Anne Roslyng-Jensen (ARJ) – observatør

Dagsorden sendt til
orientering til
Mødeleder

9. marts 2021

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

Ågot Møller Grøntved

Punkter til drøftelser:

1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden d.d.

2. Godkendelse af
referat

Referat 8. februar 2021 - godkendt via skriftlig høring d. 1. marts 2021

Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

3. Orienteringspunkt
Nyt fra studieleder

•

Behandlingen af Universitetets delpolitikkerne udgår i 2021 af
Studienævnets arbejde. Det bliver erstattet af en studenterbehandling af Student Centered Learning.

•

Community BA og KA Audiologi på ItsLearning er blevet etableret
og er taget i brug. Uddannelsen har valgt et fælles community for
bachelor og kandidatuddannelserne.

•

Dimission – hvordan går det? Det er de kandidatstuderende på 2.
semester, der planlægger dimissionen. OBH minder årgangen om
dette.

•

Der
har
været
afholde
politisk
møde
ved
Hørerehabiliteringsgruppen. De studerende kunne, om end sent
inviteret, deltage i mødet. Mest interessant for uddannelsen er nok
projektet ”Inhear” i Aalborg, der har et formål at forenkle vejen til
hørerehabilitering for patienterne. Hvis pilotprojektet efterfølgende
implementeres på landsplan, betyder det, at audiologen får en
markant mere central rolle i rehabiliteringen. Pilotprojektet vil
sandsynligvis aflede en del projekter, der kunne være relevante for
specialestuderende på Audiologi KA. Studieleder mener Audiologi
bør etablere et samarbejde med ØNH-afdelingen i Aalborg, f.eks.
kunne de indtræde i aftagerpanelet.

•

Uddannelsen vil fra E21, i samarbejde med Teknisk Landsforbund,
udbyde kursus ”Psykoakustik, hyperakusis og tinnitus”. Kurset er
rettet mod audiologiassistenerne, men kunne også være relevant for
Audiologopæder samt bachelorstuderende og kandidatstuderende,
der ikke har haft dette som valgfag. Kurset vil blive annonceret på
SDU’s hjemmeside. Der er tale om et betalingskursus med plads til
20 studerende.

•

Der er 27 ansøgere til kandidatuddannelsen 2021. Ansøgerantallet
er steget siden 2020.

•

Studieleder og SN-formand ÅMG går på pension pr. 31. april 2021.
Christian Brandt bliver nu studieleder.

•

HJA er i kontakt med produktionsselskab vedr. materiale til
markedsføring af uddannelsen. Selskabet har tidligere lavet
kampagne for DTU-uddannelse.

•

Pr 1. Ansættes en ny adjunkt, Lindsey Van Yper. Hun beskæftiger
sig primært med audiologiske målemetoder og er engelsk talende.
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Nyt fra
Studiekoordinator

•
•

Der afholdes opfølgningsmøde med studie- og fakultetsmøde d. 30.
marts 2021.
Studiemiljøundersøgelsen 2021 er i gang. SN bedes opfordre de
studerende til at besvare spørgeskemaet.

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)

Kandidatstudieordning, Klinisk Audiologisk Praktik (KAP),
læringsmål og logbog
Sagsfremstilling:
HJA og ÅMG har, på baggrund af studienævnets bemærkninger og
rettelser fra mødet i februars, arbejdet videre med fagbeskrivelsen og
logbogen for den nye praktik Klinisk Audiologisk Praktik (KAP)

AHJJ forhørte sig om mulighed for, at Fagrådet indfører
medlemskontingent. SN vurderede ikke at dette var muligt.

Bilag:
• Klinisk Audiologisk Praktik (5) 25.02.2021 ÅMG og HJA
• Logbog – Klinisk Audiologisk praktik (4) 25.02.2021. ÅMG og HJA
002
Indstilling:
Studienævnet drøfter ændringerne i fagbeskrivelsen ift. læringsmål.
Studienævnet drøfter udformningen af logbogen. Studienævnet
tilkendegiver om fagbeskrivelsen og logbogen kan godkendes.
Referat til punktet:
Formuleringerne og målene vedr. forskningsformidling og
videnskabelige kompetencer er fjernet. KAP er tiltænkt som et praktisk
fag, der ikke har til hensigt at demonstrere videnskabelige færdigheder.
Logbogen er tilpasset studieordningen. Desuden er oprindeligt tiltænkte
forudsætningskrav fjernet.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev vedtaget.
Bachelor- og kandidatstudieordning, Undervisningsog
eksamenssprog
Sagsfremstilling:
Studieledelsen ønsker det tilføjet i studieordningerne for nedenstående
fag, at undervisningen og eksamen kan afvikles på både dansk engelsk.
Baggrunden for dette er, at der ansættes en ny engelsktalende
underviser i løbet af F21.
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Det drejer sig om følgende fag:
• Introduktion til Audiologi
• Færdighedstræning
• Matematik for Audiologer
• Videregående Audiologiske målemetoder
Indstilling
Studienævnet
drøfter
ændringen
af
undervisningsog
eksamenssproget i ovenstående fag og tilkendegiver om ændringerne
skal godkendes.
Referat til punktet:
CB påpegede overfor stud. repræsentanterne, at den nye adjunkt har
et let forståeligt og klart engelsk. SN ingen bemærkninger.
Beslutning:
Ændringen er vedtaget.
Bachelorstudieordning, Otomikroskopi og videootoskopi i klinisk
praksis
Sagsfremstilling:
ÅMG oh HJA har arbejdet videre med fagbeskrivelsen for det nye fag
på bacheloruddannelsens 5. semester.
Bilag:
• Fagbeskrivelse - Otomikroskopi og videootoskopi i klinisk praksis
(4) 05.03.2021 Åmg og HJa_Tkr
Indstilling:
Studienævnet tilkendegiver om fagbeskrivelsen kan godkendes.
Referat til punktet:
Forudsætningskravet om at have bestået Anatomi og fysiologi II samt
Medicinsk audiologi II og III er fjernet. Det er fortsat en forudsætning, at
de studerende skal have bestået Anatomi og fysiologi I og medicinsk
audiologi I. Det foreslås, at der afvikles to delprøver (portfolio samt
skriftlig stedprøve), der vægter hhv. 30 og 70%. Det er ikke muligt at
bestå faget, hvis der gives under 02 i den ene delprøve. Studerende
skal kun til reeksamen i den delprøve de ikke bestå.
CB ønskede afklaring vedr. regel om, at 00 og -3 ikke må indgå i
bedømmelsen. Denne regel referer til, at faget ikke kan bestås, hvis der
gives 00 eller -3 i en af delprøverne.
Beslutning:

Modulbeskrivelsen blev vedtaget. Studiekoordinator tilføjer
forklaring vedr. regel om 00 og -3 under eksterne
kommentarer i modulbeskrivelsen.
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Bachelorstudieordning, Projektorienteret forløb I
Sagsfremstilling:
ÅMG og HJA har arbejdet videre med fagbeskrivelsen for det
projektorienterede forløb I.
Bilag:
• Projektorienteret forløb inden for Audiologi I - ÅMGHJA 03.03.2020
Indstilling:
Studienævnet tilkendegiver om fagbeskrivelsen kan godkendes.
Referat til punktet:
Ændringerne skal træde i kraft i E21. Faget reduceres med 5 ECTS og
Eksamen A ændres fra portfolio til logbog. Eksamen C er med portfolio.
Der er mindre ændringer i beskrivelsen af eksamenerne og i ’formål og
overordnet indhold’.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev vedtaget. Studerende optaget i 2018 eller før
afslutter forsat forløbet på 20 ECTS (UVA: S800052101)
Bachelorstudieordning, Projektorienteret forløb II
Sagsfremstilling:
ÅMG og HJA har arbejdet videre med fagbeskrivelsen for det
projektorienterede forløb II. Bl.a. er der blevet tilføjet en yderligere
færdighed under målbeskrivelserne. Det er blevet tilføjet, at de
studerende skal ”kunne tage aftryk til støbt prop”.
Bilag:
• Projektorienteret forløb inden for Audiologi II - ÅMGHJA
03.03.2021
Indstilling:
Studienævnet tilkendegiver om fagbeskrivelsen kan godkendes.
Referat til punktet:
Det tilføjes som obligatorisk forudsætning, at Færdighedstræning skal
være bestået samt, at kun POF I Logbogen skal være bestået, dvs. kun
Eksamen A i POF I er en forudsætning for deltagelse. Derudover tilføjes
et læringsmål (færdighed) og eksamensformen i Eksamen A ændres fra
portfolio til logbog. Eksamen B består af portfolio og tilstedeværelse.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev vedtaget. Det skal være muligt for de
studerende at tilmelde sig POF II på trods af manglende beståelse af
ordinær eksamen i Færdighedstræning og POF I logbog. Man afmeldes
således først POF II, hvis man ikke bestå reeksamen.
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Bachelor- og kandidatstudieordning, Opdateringer af ”Indhold og
overordnet formål”
Sagsfremstilling:
ÅMG har gennemgået nedenstående fag efter ”Indhold og forløb”
(lektionsplanen) er fjernet fra studieordningen. Der er præciserende
elementer og formuleringer under det tidligere ”indhold og forløb”, der
bør fremgå under ”formål og overordnet indhold” i studieordningen.
Disse elementer er tilføjet under ”formål og overordnet indhold”.
Desuden er der foretaget mindre korrektioner af studieordningerne.
Disse fremgår af fagbeskrivelserne, men også af den samlede oversigt
over studieordningsændringer. De resterende fag i studieordningerne
vil gennemgås ifm. senere møder.
Bilag:
• Overordnede ændringsforslag.SN
• Medicinsk audiologi I -godkendt 09.10.2020 ÅMGHJA 5.3.21
• Medicinsk audiologi III- godkendt 11.12.2020 3.3.21.ÅMGHJA
• Anatomi og fysiologi I - godkendt 05.11.2019 ÅMGHJA 5.3.21
• Anatomi og fysiologi II - godkendt 11.12.2020 ÅMGHJA 5.3.21
• Cochlear Implant - godkendt 11.12.2020ÅMGHJA5.3.21
Indstilling:
SN drøfter ændringerne mhp. eventuel godkendelse.
Referat til punktet:
ÅMG gennemgik ændringerne grundet sen upload til SN.
Beslutning:
Medicinsk audiologi I – modulbeskrivelsen blev vedtaget.
Medicinsk audiologi III – modulbeskrivelsen blev vedtaget.
Anatomi og fysiologi I – modulbeskrivelsen blev vedtaget.
Anatomi og fysiologi II – modulbeskrivelsen blev vedtaget.
Cochlear Implant - modulbeskrivelsen blev vedtaget.
Bachelorstudieordning, Medicinsk Audiologi II
Sagsfremstilling:
Der er på baggrund af den lave studieaktivitet i faget, udarbejdet forslag
til ny modulbeskrivelse. Der er bl.a. ændringsforslag ifm.
målbeskrivelserne (viden) og eksamensformen. Studieleder foreslår at
kravet om tilstedeværelse erstattes med en MCQ-eksamen i slutningen
af semesteret. Den samlede eksamination efter Medicinsk Audiologi III
bibeholdes. Der er også mindre ændringer i det overordnede formål.
Bilag:
Medicinsk audiologi II - godkendt 11.12.2020 5.3.21.ÅMGHJA
Indstilling:
Studienævnet tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan godkendes.
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Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev vedtaget. Omprøven afvikles som ordinær.
Studerende optaget på uddannelsen før 2020 skal eksamineres efter ny
eksamensform (og ikke tilstedeværelse)
Bachelorstudieordning,
Neurologi
og
Neurobiologi,
eksamensbestemmelser
Sagsfremstilling:
Studieledelsen ønsker at ændre i modulbeskrivelsen for ovenstående
fag. Studieledelse foreslår, at eksamen skal bestå af en individuel
bunden skriftlig prøve i neurobiologi midtvejs i semesteret (eksamen a)
og en individuel bunden skriftlig prøve i neurologi i slutningen af
semesteret (eksamen b). Desuden er der en tilføjelse til formål og
overordnet indhold.
Bilag:
Neurobiologi og neurologi - godkendelse 05.09.2019 ÅMGHJA 5.3.21
Indstilling:
Studienævnet tilkendegiver om modulbeskrivelsen kan godkendes.
Referat til punktet:
Opdelingen mellem neurologi og neurobiologi tydeliggøres i
modulbeskrivelsen. Der tilføjes en udprøvning således de studerende
eksamineres i både neurologi og neurobiologi. Begge eksamener er
skriftlige stedprøver på 2 timer.
Beslutning:
Eksamensændringen blev vedtaget. Studerende optaget
uddannelsen før 2020 skal eksamineres efter ny eksamensform.

på

Bachelorstudieordning, Videnskabsteori, eksamensbestemmelser
samt titel
Sagsfremstilling:
Modulansvarlige ønsker titlen på faget ændret til ”Videnskabsteori og
statistik”. Der er en tilføjelse til formål og overordnede indhold (stod
tidligere under Indhold og Forløb).
Bilag
Videnskabsteori - godkendt 17.02.2020ÅMGHJA 5.3.21
Indstilling:
Studienævnet tilkendegiver om titlen og modulbeskrivelsen kan
godkendes.
Beslutning:
Modulbeskrivelsen blev vedtaget.
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Kandidatstudieordning, Hørelsens fysiologi og patofysiologi,
eksamensbestemmelserne
Udskydes til april.
6. Kvalitetssikring og udvikling af
uddannelse og
undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

Evaluering af den sociale studiestart E20
Sagsfremstilling:
Studienævnet præsenteres hermed for evalueringen af den sociale
studiestart fra E20.
Bilag:
• Evaluering af den sociale studiestart E20 - Audiologi (1).pdf
Indstilling:
Studienævnet orienteres.
Referat til punktet:
ÅMG gennemgik evalueringen. Evalueringen er tilfredsstillende. SN
havde ikke yderligere bemærkninger.
Studiestartsundersøgelsen 2020
Sagsfremstilling:
Studiestartsundersøgelsen for 2020 er blevet tilgængelig.
Bilag:
Studiestartsundersøgelsen 2020 – Audiologi
Indstilling:
Studienævnet orienteres.
Referat til punktet:
ÅMG
gennemgik
undersøgelsen.
SN
bemærkede
visse
uoverensstemmelser i undersøgelsens data. Studiekoordinator
undersøger hvor i fejlen består og anmoder om ny
studiestartsundersøgelse.

Studenterevalueringen af hele uddannelser F20
Sagsfremstilling:
Studienævnet præsenteres hermed for Studenterevalueringen af hele
uddannelser fra F2020. Evalueringen skulle have været behandlet i
E20, men grundet administrativ fejl behandles den først på dette møde.
Bilag:
• Evaluering af hele
kommentarer).pdf

uddannelser

F20

-

Audiologi

(med

Indstilling:
Studienævnet drøfter evalueringen og kommer med input til
handleplanen. ÅMG og TKR udarbejder på baggrund af Studienævnets
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drøftelse den endelige handleplan, som sendes i skriftlig høring senest
d. 9. marts.
Referat til punktet:
SN gennemgik evalueringen spørgsmål for spørgsmål. Der blev
fokuseret på de spørgsmål, hvor en eller flere studerende havde afgivet
negative eller mindre positive svar. SN bemærker den lave svarprocent
(6 respondenter ud af 19) og at evalueringen er overvejende positiv
evaluering.
Beslutning:
ÅMG og TKR udarbejder en handleplan på baggrund af SN’s
gennemgang af evalueringen. Handleplanen sendes i skriftlig høring d.
8. marts 2021.

Undervisningsevalueringer
Sagsfremstilling:
Der er tilføjet en kommentar til handleplanen for Cochlear Implant.
Bilag:
• Cochlear Implant E20 (2) - evaluering (med kommentarer og
handleplan)
Indstilling:
Studienævnet gennemgår bilaget og vurderer om handleplanen kan
godkendes.
Beslutning:
Den reviderede handleplan blev godkendt.

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

Eksamensplan F21
Sagsfremstilling:
VB har udarbejdet en eksamensplan for F21
Bilag:
• Eksamensplan til SN
Indstilling:
Studienævnet kan orientere sig om eksamensplanen.

8. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

Høring fra HSU og DSIC blandt studerende og medarbejdere om
forsknings- og ytringsfrihed
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Sagsfremstilling:
HSU og DSIC gennemfører en bred høring på SDU om og hvordan der
kan ske en tydeligere markering af, at det er en central opgave for et
universitet at beskytte såvel ansattes som studerendes forsknings- og
ytringsfrihed. Dette sendes til høring i studienævnene.
Bilag:
• Mail fra fakultetet vedr. høring om forsknings- og ytringsfrihed
• Høring fra HSU og DSIC blandt studerende og medarbejdere om
forsknings- og ytringsfrihed
Indstilling:
Studienævnet drøfter input til fakultetets samlede høringssvar til rektor.
Høringssvaret bedes tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: ”Skal
der i SDU’s personalepolitiske retningslinjer være en tydeligere
markering af, at det er en central opgave for et universitet at beskytte
såvel ansattes som studerendes forsknings- og ytringsfrihed, og I givet
fald hvordan?”
Referat til punktet:
SN havde ingen bemærkninger.
9. Eventuelt

•

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

Dispensations- og meritansøgninger
Sagsfremstilling:
Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet
fremgår af SAGA.

Flere studerende på sund uddannelser har diskuteret mulig
erfaringsudveksling vedr. omlægningen af eksamener under corona.
De studerende arbejder på initiativ omkring møde. Dette stiller
Audiologi sig positiv overfor.

Bilag
• De aktuelle ansøgninger ligger i SAGA.
Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.
Beslutning:
Tilsagn
• Yderligere prøveforsøg (1)

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-studieleder

Terese Kjær Rasmussen
Studiekoordinator, barselsvikar

Med venlig hilsen
Terese Kjær Rasmussen
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