Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat
Emne:
Dato og tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

Afbud fra:
Referent:

Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden

Studienævn for Audiologi
5. marts 2018 kl. 13.00 – 16.00
WP19, 3. sal – mødelokale 402
Studieleder Ågot Møller Grøntved (ÅMG) – Klinisk Institut
Sille Vilain Meulengracht – observatør fra HUM
Adjunkt Christian Brandt (CB) – Klinisk Institut
Lektor Peter Møller Juhl (PMJ) – Mærsk McKinney Møller
Instituttet
Studerende Ole Birkkjær Hougaard (OBH)
Studerende Malene Nørskov Leth (MNL)
Studerende René Gyldenlund Pedersen (RGP) - deltog i
mødet fra og med punkt 7
Studerende Nanna Lund Hansen (NLH)
Faglig vejleder Thipiha Rubachandran
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – Klinisk Institut

7. marts 2018

AUD
snicolaisen@health.sdu.dk
T +4565502975

Malene Nørskov Leth
Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) – Det sundhedsvidenskabelige fakultet

Beslutning
Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse af re- Beslutning
ferat fra den 15. ja- Referatet blev godkendt.
nuar 2018
2. Orienteringspunk- Orientering om mulige valgfag for efteråret 2018
ter
Sagsfremstilling
Nyt fra studieleder På det kommende studienævnsmøde den 16. april 2018 vil et
af punkterne være godkendelse af valgfag for efteråret 2018.
ÅGM giver en foreløbig orientering
Referat af punkt
Valgfag, som udbydes på 3. semester på kandidatuddannelsen skal godkendes af studienævnet – der planlægges føl-

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

gende valgfag:
5 ECTS – Videregående målemetoder – udbydes af SUND
5 ECTS – Tinnitus – udbydes af SUND
10 ECTS – brugerdrevet innovation – udbydes af HUM
5 ECTS- konsultativ praksis – udbydes af HUM
Derudover udbyder SUND nogle fag til audiologopæderne.
Statusmøde for audiologiuddannelsen
Sagsfremstilling
ÅGM orienterer om statusmøde for uddannelsen, som afholdes den 3. april.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om mødet, som afholdes den 3. april 2018
og dets formål/proces.
Møde med HUM
Sagsfremstilling
Der afholdes møde med HUM i april, bl.a. ift. opdatering af
samarbejdsaftale mellem SUND og HUM om audiologi/audiologopædiuddannelserne.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om det planlagte møde.
Opslagstavle på BB
Referat af punkt
Der har desværre været nogle studerende, som ikke har haft
adgang til opslagstavlen på BB af tekniske årsager. Dette er
der nu blevet rettet op på. Hvis nogen oplever problemer
bedes de tage kontakt til VB/SN
Praktik
Referat af punkt
CP og ÅMG tager til sygehusene i Esbjerg og Sønderborg
den 20. april mhp. dels at få flere studerende i praktik og dels
at få en status på hvordan det går med vores studerende og
dels en forbedret kontakt til praktikstederne.
Audiologi og hørerehabilitering i DK
Referat af punkt
ÅMG var den 1. marts 2018 til møde i København sammen
med en gruppe som arbejder med audiologi og hørerehabili-
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tering i DK - herunder ønsker om uddannelse af audiologer.
Denne gruppe havde arrangeret møde med politikere på
Christiansborg. Der var ikke deltagelse af mange politikere,
men mødet var godt for uddannelsens netværk – eks. i forhold til mulighed for yderligere praktikpladser i private virksomheder og Oticon.
Henvendelse fra underviser vedr. det sociale studiemiljø
på BA-uddannelsen.
Referat af punkt
ÅGM orienterede om at senest nyt i denne sag.
Nyt fra studiekoor- Notat om SDU’s seks nøgletal
dinator
Sagsfremstilling
Uddannelsesrådet har fået udarbejdet en udførlig beskrivelse
af de 6 nøgletal der bruges til måling af uddannelseskvalitet
på heltidsuddannelserne.
Referat af punkt
SN orienterede kort om dette.
Dimission
Sagsfremstilling
Der er blevet givet oplysning til Det sundhedsvidenskabelige
fakultet om at Audiologi fra 2019 gerne vil have afholdt dimission på SUND. Der ønskes udarbejdet dekanbreve fra juni
2018 (hvor dimissionen afholdes sammen med audiologopæderne).
Referat af punkt
SN orienterede kort om dette.
Nyt fra studerende Åbent hus den 24. februar 2018
Sagsfremstilling
Der blev afholdt Åbent hus den 24. februar 2018 og der ønskes en orientering fra faglig vejleder om dette.
Referat af punkt
CB og RC orienterede om åbent hus. Der var 57 interesserede der var mødt op. Det var et godt arrangement, som forløb
godt.
Fagrådsmøde
Referat af punkt
NLH orienterede om at der møde den 7. marts 2018, hvor et
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af punkterne på dagsordenen er den fælles dimission til
sommer.
3. Drøftelsespunkter Behandling af indkomne ansøgninger:
Behandling af an- Sagsfremstilling
søgninger
Der er indkommet 2 ansøgninger. Ansøgningernes indhold
fremgår af oversigt over ansøgninger.
Bilag:
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:
Udsættelse af færdiggørelsestidspunkt for uddannelse (1)
Udsættelse til næste møde pga. manglende materiale (1)
4. Eksamen

Intet under dette punkt

5. Studieordning

Talentprogram
Sagsfremstilling
Det blev på sidste studienævnsmøde besluttet at TN, CB og
ÅMG skulle udarbejde et konkret forslag til et Talentprogram
for audiologiuddannelsen til et af de kommende møder.
Dette forslag er nu udarbejdet.
Bilag
Eksamensbevis +tn
Talentudvikling Matlab projektforløb +tn
Indstilling
Det indstilles at studienævnet diskuterer forslaget og beslutter
om det kan godkendes.
Referat af punkt
TN og CB har udarbejdet et forslag til et MATLAB projekt
(større analyse eller projekt), som en del af Talentprogrammet. En slags forskningsprojekt. Projektet vil kræve noget
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erfaring med MATLAB.
Der skal tilføjes information om at kendskab til / erfaring med
MATLAB er en forudsætning for dette projekt.
Der skal udarbejdes en overordnet beskrivelse af Talentprogrammet på Audiologi. MATLAB projektet vil indgå som et af
(muligvis) flere projekter under talentprogrammet.
Beslutning
Enighed om at er sådan det skal gøres. SN undersøger hvordan andre studiet har gjort og udarbejder forslag behandling
på næste studienævnsmøde.
Individuel bedømmelse af gruppeopgaver
Sagsfremstilling
Det fremgår af Eksamensbekendtgørelsen §4 at det ifm. vurdering af gruppeopgaver skal være muligt at bedømme hver
enkelt studerendes bidrag. Dette står ikke som en generel
bemærkning i studieordningerne for audiologi.
Bilag
Individuel bedømmelse af gruppeopgaver
Indstilling
Studienævnet tager stilling til hvorledes dette skal tilføjes i
studieordningen for hhv. BA og KA.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede kort forslaget.
Beslutning
Forslaget blev godkendt – SN opdaterer studieordninger.
6. Kvalitetspolitikken Udarbejdelse af Årshjul for behandling af delpolitikker for
Studienævn for audiologi
Sagsfremstilling
Der er flere studienævn på SUND der har udarbejdet et årshjul for deres behandling af delpolitikker.
Vil det være en god ide at udarbejde et sådan for Audiologi?
Bilag
Årshjul for behandling af delpolitikker – Studienævn for Klinisk
Biomekanik
Indstilling
Studienævnet drøfter forslaget
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Referat af punkt:
Studienævnet drøftede kort forslag og der var enighed om at
det vil være en god ide.
Beslutning
SN udarbejder forslag til årshjul til næste møde.
Gennemgang af Delpolitik for studieadministration og
studievejledning
Sagsfremstilling
Delpolitik for studieadministration og studievejledning blev
ikke – som planlagt – gennemgået i 2017.
Indstilling
Studienævnet drøfter tidspunkt og form for behandling af
gennemgang af den resterende delpolitik fra 2017.
Referat af punkt
Studiekoordinator foreslog at delpolitikken blev gennemgået
på juni mødet.
Beslutning
Studienævnet godkendte forslaget.
Studienævnets arbejde med implementering af kvalitetspolitikken
Sagsfremstilling
Det sundhedsvidenskabelige fakultet har udarbejdet 2 dokumenter til brug for studienævnene ifm. implementering af
kvalitetspolitikken for perioden 2017 – 2021.
Bilag:
Studienævnenes behandling af delpolitikker….
Turnusplan for studienævnets arbejde med implementering…..
Indstilling
Studienævnet drøfter tidspunkt og form for behandling af
gennemgang af årets delpolitikker.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede hvornår det ville være passende at
behandle disse delpolitikker.
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Beslutning
Det blev besluttet at behandle Delpolitik om studiemiljø på
junimødet og Delpolitik for uddannelsens forskningsbasering
og vidensgrundlag på december mødet.
7. Undervisning

Opfølgning ift. behandling af evalueringer og handlingsplaner på sidste studienævnsmøde
Sagsfremstilling
I forbindelse med behandling af evalueringer og handlingsplaner på sidste studienævnsmøde havde studienævnet
kommentarer til 2 af disse evalueringer (Neurobiologi og neurologi samt Cochlear implant), som efter mødet blev sendt til
de fagansvarlige for kurserne. Der er nu kommet tilbagemeldinger (skriftligt / mundtligt).
Bilag
Evaluering af Cochlear Implant – tilbagemelding fra fagansvarlig – planen fra Jesper bliver taget ad notam.
Indstilling
Studienævnet diskuterer de indkomne tilbagemeldinger og
beslutter om disse giver anledning til yderligere tiltag.
Referat
Det blev på sidste møde konstateret at der på kurset Neurobiologi ikke var tilstrækkelig fokus på hørebanerne i undervisningen. Der vil fremover blive sat øget fokus på hørebanerne i
faget i samarbejde med Christian Brandt og Jakob Christensen Dalsgaard. På neurologidelen var der kritikpunkterne at
der var for mange undervisere og for meget overlap, hvilket
hovedsageligt skyldtes at det blev skiftet underviser (e) kort
før studiestart i E17.
Der er nu en af E17- underviserne, som vil påtage sig af al
undervisningen i faget, hvilket forventes at sikre en god gennemførsel af faget.
Matematik og akustik. Peter Møller Juhl arbejdet henvender
sig til Det tekniske fakultet mhp på oprettelse af en lektiecafe.
Der var enighed i studienævnet om at det vil være godt hvis
de studerende, som har svært ved disse fag, kan få hjælp.
PMJ oplyste at karaktererne i faget fordeler sig sådan at den
hyppigste karakter er 10 og den næsthyppigste er 02, hvilket
indikerer at der er stor spredning i de studerendes færdigheder.
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Beslutning
Studienævnet tager informationerne til efterretning.
Indkomne evalueringer og handlingsplaner
Sagsfremstilling
Der er indkommet nedenstående evalueringer og handlingsplaner:
Bilag
Fonetik – E17
Referat af punkt:
Handlingsplanen blev godkendt.
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler handlingsplanerne
og vurderer om disse kan godkendes
Projektorienteret forløb BA – E17
Referat af punkt
Der fremgår af handlingsplanen at der fremover vil blive arbejde med at ændre lidt i det projektorienterede forløb for 5.
semester – praktikken er under revision ved flere praktiksteder.
Beslutning
Handlingsplanen er godkendt..
Projektorienteret forløb KA – E17
Referat af punkt
Det fremgår af evalueringen fra de studerende at de mangler
informationer om det projektorienterede forløb. Informationerne ligger på hjemmesiden / BB, men de kan være noget svære at finde. En af forklaringerne er måske at disse er flyttet
ifm. oprettelsen af MitSDU.
Studienævnet vil lægge information på Opslagstavlen om
flytningen til MitSDU og at denne flytning har som konsekvens at det ikke længere er muligt at google sig til informationen.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Videnskabsteori – E17
Referat af punkt
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Det fremgår af evalueringen at der var en del besværligheder
ifm. eksamen (48-timer). Studienævnsrepræsentanterne (som
selv har deltaget i undervisningen) laver et lille oplæg, som
videresendes til studienævnet.
CB og TN afholder møde med statistikunderviserne inden for
de næste 2 måneder.
Studienævnet afventer oplæg fra de studerende vedr. eksamen før der tages kontakt til fagansvarlig.
Beslutning
Handlingsplan behandles på næste møde.
Videregående audiologiske målemetoder – E17
Referat af punkt:
Studienævnet gennemgik handlingsplanen.
Beslutning
Handlingsplanen er godkendt.
8. Andet

Sociale og faglige tutorer – efteråret 2018
Sagsfremstilling
Der skal laves en plan for forløbet af ansættelse af sociale og
faglige tutorer for foråret 2018.
Indstilling
Studienævnet diskuterer punktet og beslutter hvorledes processen skal være og hvem der skal deltage i denne for foråret
2018
Referat af punkt
Uddannelsen har ikke nogen indflydelse på hvornår de sociale tutor-stillinger slås op – det er fakultetet der er ansvarlig for
at slå disse stillinger op. Stillingerne er netop blevet slået op.
Det forventes at studiestart 2018 bliver den 29-31. august
(Lokaler bookes nu til dette).
Studiestarten vil blive holdt på samme som sidste år – dvs.at
de skemalagte aktiviteter afholdes særskilt for audiologi og
derudover vil der blive afholdt et fælles (frivilligt) arrangement
med logopæderne.
Det er uddannelsen der er ansvarlig for at slå stillingerne som
faglige tutorer op. Dette skal snart ske. Ved ansættelse af
faglige tutorer skal der tages højde for at flere af ansøgerne
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kan have undervisning i august måned.
Beslutning
ÅMG / SN / VB sikrer at der snarest muligt bliver slået stillinger som faglig tutor op.
9. Eventuelt

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-leder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator / referent
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