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Præsentation nyt studienævn samt konstituering
Studienævnet konstituerede sig med Ågot Møller Grøntved som studienævnsformand
og Nanna Lund Hansen som næstformand.
Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af re- Referatet blev godkendt.
ferat fra den 4. december 2017
2. Orienteringspunk- Afregning af undervisning (STÅ’er)
ter
Sagsfremstilling
Nyt fra studieleder Der arbejdes med en ny aflønningsform for universiteterne,

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

så det ikke længere udelukkende er STÅ der er afgørende for
’aflønningen’ fra Ministeriet.
ÅMG orienterer om den nye afregningsmetode.
Referat af punkt
ÅGM uddelte information fra SDU om nyt bevillingssystem for
universiteterne, som vil være gældende pr. 1. januar 2019 og
orienterede om den nye afregningsmetode. Regeringen ønsker med dette at have fokus på kvalitet frem for kvantitet i
afregning til universiteter. Der mangler stadig at bliver fastlagt
mere specifikke retningslinjer for nogen af de forskellige tilskudstyper.
Orientering om skriftlige opgaver
Sagsfremstilling
Ågot Møller Grøntved orienterer om at audiologiuddannelsen
fremover vil blive tilmeldt til automatisk kontrol af opgaver i
SafeAssign.
Referat af punkt
Der sker nu en automatisk kontrol af opgaverne, men da der
ikke automatisk generes en advarsel i kritiske tilfælde, skal
der etableres en procedure for at sikre at rapporterne bliver
set igennem og evt. taget action på.
Ansøgning om erhvervskandidatuddannelse
Sagsfremstilling
Folketinget vedtog i november måned et lovforslag om erhvervskandidatuddannelser.
Formålet med forslaget er at give bachelorer en ny valgmulighed, samtidig med at der skabes en bedre kobling mellem
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedets behov.
Syddansk Universitet ønsker i den forbindelse at søge om
udbud af nogle erhvervskandidatuddannelser. Audiologiuddannelsen har indsendt ansøgning. Direktionen træffer i midten af december stilling til hvilke uddannelser man ønsker at
indstille til Ministeriet til udbud på SDU.
Bilag
Ansøgning om erhvervskandidatuddannelse
Referat af punkt:
ÅMG orienterede om ansøgningen. Hun mener ikke at audiologi har så store chancer fordi uddannelsen er for lille. Det
forventes at det vil være større uddannelser der vælges, da
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det kræver megen administration at køre uddannelserne parallelt.
Det har efterfølgende vist sig at Audiologuddannelsen ikke er
blevet valgt.
Nyt fra studiekoor- Procedure for behandling af ansøgning om skift af fag,
dinator
når der er brugt prøveforsøg
Sagsfremstilling
Orientering fra Juridisk kontor / Studieservice om ny procedure ifm. behandling af ansøgninger fra studerende, som ønsker
at udskifte et fag, hvor der er aflagt eksamensforsøg.
Bilag
Procedure for behandling af ansøgning ……..
Referat af punkt
SN orienterede om den ændrede procedure.
Skæringsgrænse ifm. genindskrivning
Sagsfremstilling
Orientering fra SAK ADM om tidsgrænser for studerende,
som bliver genindskrevet:
studerende udmeldt inden 1. oktober/1. marts – her
vil semesteret ikke tælle som forbrugt ved fastlæggelser af ny tidsgrænse
studerende udmeldt efter 1. oktober/1. marts - her vil
semesteret tælle som forbrugt ved fastlæggelser af
ny tidsgrænse.
Ovenstående gælder uanset, om den studerende selv melder
sig ud eller bliver udmeldt af universitetet.
Bilag
VS_ Skæringsgrænse i forbindelse med fastsættelse……..
Referat af punkt
SN orienterede om de nye retningslinjer.
Nyt fra studerende Intet under dette punkt.
3. Drøftelsespunkter
Behandling af ansøgninger

Behandling af indkomne ansøgninger:
Sagsfremstilling
Der er indkommet 2 ansøgninger. Ansøgningernes indhold
fremgår af oversigt over ansøgninger.
Bilag:
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Ansøgninger med bilag fremgår af studienævnets Sharepoint
Site
Indstilling:
Det indstilles at studienævnet behandler ansøgningerne.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede de indkomne ansøgninger.
Beslutning
Imødekommelser:
Tilladelse til at skrive speciale på engelsk (1)
Udsættelse af afleveringsfrist for UTI (1)
Eksamen

Intet under dette punkt

Studieordning

Intet under dette punkt

Kvalitetspolitikken Intet under dette punkt
Undervisning

Indkomne evalueringer og handlingsplaner
Sagsfremstilling
Der er indkommet nedenstående evalueringer og handlingsplaner:
Bilag
Akustik for audiologier – E17
Anatomi og fysiologi – E17
Cochlear Implant - E17
Hørelsens fysiologi og patofysiologi – E17
Introduktion til audiologi – E17
Matematik for audiologer – E17
Medicinsk audiologi – E17
Neurobiologi og neurologi – E17
Psykolingvistik og sprogtilegnelse – E17
Sprogvidenskab – E17
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler handlingsplanerne
og vurderer om disse kan godkendes
Referat af punkt - Akustik for audiologier – E17 / Matematik
for audiologer – E17
Der er stadig studerende, som har svært ved faget – der er
en stor pædagogisk udfordring i dette fag og matematik for
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audiologer fordi niveauet blandt de studerende er så forskelligt – nogle har svært ved at følge med og andre keder sig.
Der var enighed om at den bedste løsning vil være brug af
instruktorer til dem der har svært ved det.
Beslutning
Studienævnet besluttede at lave et udspil til fakulteterne om
muligheden for etablering instruktortimer / lektiecafe. Forventningen er at det er nødvendigt at have gennem hele semestret.
Evalueringen blev taget til efterretning. Handlingsplanen blev
godkendt med beslutning om at højne niveauet i faget - forhåbentlig med hjælp af instruktortimer.
ÅMG tager kontakt til den PMJ ift. den videre proces.
Referat af punkt - Anatomi og fysiologi – E17
Der er mange kommentarer om at der ønskes mere dialog
med underviserne. Det fremgår af handlingsplanen at det
overvejes at udvide undervisningsformerne og feedback i
undervisergruppen. Eksamensformen vil ligeledes blive
genovervejet.
Beslutning
Handlingsplan blev godkendt.
Referat af punkt - Cochlear Implant - E17
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan. Iflg.
et medlem af studienævnet har der været en mundtlig evaluering af faget, hvor de studerende er kommet med kommentarer ift. forbedring af pensum
Det fremgår af handlingsplanen at der vil være fokus på at
der ikke er overlap med andre kurser på BA og at skemaændringer bliver meldt ud rettidigt.
Beslutning
Studienævnet vil bede den fagansvarlige om at vurdere om
andelen af firma-undervisningstimer er for stor ift. undervisning i den tekniske del. Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Hørelsens fysiologi og patofysiologi – E17
Studienævnet diskuterede handlingsplanen hvor der vil blive
arbejdet med ændring af lærebog, fortsættelse med e-tests
samt mindre justeringer ift. tempo og gennemgang.
Beslutning
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Handlingsplanen blev godkendt. I forbindelse med kommende
revision af studieordning vil studienævnet overveje de foreslåede ændringer til eksamensformen.
Referat af punkt - Introduktion til audiologi – E17
Studienævnet er tilfreds med at de studerende angiver at
introduktionen har været relevant – dejligt at se at evalueringen er blevet væsentligt forbedret.
Beslutning
Handlingsplanen godkendes.
Referat af punkt - Medicinsk audiologi – E17
Evalueringen er positiv og uden negative kommentarer. Evalueringen giver ikke anledning til at foretage ændringer i kurset.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Neurobiologi og neurologi – E17
Det er en lidt blandet evaluering – der er i dette fag samlæsning med logopæderne og det betyder at fokus på audiologi
ikke er særligt stor. Studienævnet ønsker mere vægt på hørebanerne fremfor synsbanerne i dette fag. Viden om hørebanerne er meget relevant viden for en stor del af fagene på
audiologi.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt med følgende kommentarer
til den fagansvarlige:
Der skal tilstræbes ligelig fordeling af fokus i faget mellem
audiologi og logopædi. Der forventes indarbejdet større fokus
på synsbanerne i den neurobiologiske del af undervisningen
fra næste semester.
Det vil være hensigtsmæssigt om underviser i hørebaner
tager kontakt med underviser i Hørelsens fysiologi og patofysiologi med henblik koordinering af det faglige indhold i de 2
fag med baggrund i de specifikke kommentarer som anføres i
evalueringen af Hørelsens fysiologi og patofysiologi.
Referat af punkt - Psykolingvistik og sprogtilegnelse – E17
God evaluering som ikke giver anledning til ændringer.
Behandling af punkt
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Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Sprogvidenskab – E17
God evaluering som ikke giver anledning til ændringer.
Behandling af punkt
Handlingsplanen blev godkendt.
Andet

Nedsættelse af arbejdsgruppe til afvikling af Åbent hus
den 24. februar 2018.
Sagsfremstilling
Der afholdes Åbent hus for bacheloruddannelserne på SDU
den 24. februar 2018, hvor audiologiuddannelsen deltager.
Indstilling
Studienævnet diskuterer plan for audiologis deltagelse i arrangementer og nedsætter et udvalg til afvikling og deltagelse.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede sammensætningen af arbejdsgruppen.
Beslutning
Der blev nedsat følgende arbejdsgruppe:
TR, OBH, RGP, Sif Eriksen samt CB.
Henvendelse fra underviser vedr. det sociale studiemiljø
på BA-uddannelsen.
Sagsfremstilling
ÅGM har fået henvendelse fra en underviser, som er blevet
kontaktet anonymt af en eller flere studerende vedrørende
mobning.
Bilag
SMU – Audiologi 2017
SDU fritekstfelter hum Odense Audiologi 2017
Indstilling
Studienævnet drøfter henvendelsen og beslutter hvad der
skal/kan gøres i denne sag.
Referat af punkt:
ÅMG orienterede om henvendelse.
Studienævnet diskuterede om der var mulighed for at reagere
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med baggrund i henvendelsen.
Beslutning
Der var enighed om at ÅMG tager kontakt til underviseren for
at bede vedkommende tage kontakt til de studerende der har
henvendt sig for at høre om de selv har forslag til hvad der
evt. kunne gøres. Studienævnet vil gerne gøre noget i det
omfang det er muligt, men mangler yderligere input for at
kunne gøre dette.
ÅGM tager kontakt til underviser
4. Eventuelt

Skemalagte spørgetimer
Referat af punkt
MNL forespurgte om der var mulighed for at skemalægge
spørgetimerne.
Beslutning
Det blev besluttet at arbejde videre med dette – kunne evt..
foregå via Skype. Der var enighed om at det ikke er relevant i
alle fag.

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-leder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator / referent
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