Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat
Emne:
Dato og tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

Afbud fra:
Referent:
Dagsorden sendt til
orientering til:

Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden

Møde i studienævn for audiologi
16. april 2018 kl. 9.00 – 12.00
Lokale 19.11 – WP19, 1. sal
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)
Studerende Nanna Lund Hansen (NLH)
Faglig vejleder Thipiha Rubachandran
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – Klinisk Institut

21. maj 2018

AUD
snicolaisen@health.sdu.dk
T +4565502975

Peter Møller Juhl, Sille Vilain Meulengracht og faglig vejleder
Thipiha Rubachandran
Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) – Det sundhedsvidenskabelige fakultet
-

Godkendt.

Godkendelse af re- Godkendt.
ferat fra den 5.
marts 2018.
2. Orienteringspunk- Orientering om statusmøde på audiologiuddannelserne
ter
Sagsfremstilling
Nyt fra studieleder Der er afholdt orienteringsmøde på kandidatuddannelsen i
Audiologi om projektorienteret forløb og specialeproces..
Referat af punkt:
ÅMG orienterede om at der var et godt møde med stor frem-

Syddansk Universitet
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møde da hun og CB holdt orienteringsmøde om projektorienteret og speciale.
Søgning på BA uddannelsen på kvote II
Sagsfremstilling
ÅMG orienterer om aktuelle tal og overvejelser.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om at ansøgertallene ser rigtigt pæne ud i
år for bacheloruddannelsen på kvote 2 – 45 ansøgere, heraf
de er de 16 1. prioritetsansøgninger.
Et af de punkter, som blev diskuteret på statusmødet for uddannelsen var kvote 2- optaget. Dekanen orienterede om at
ansøgere i kvote 2 generelt har et lavere frafald end kvote 1
ansøgere, så det kunne være en overvejelse værd at ændre
fordelingen mellem kvote 1 ansøgere (80 %) og kvote 2 ansøgere (20 %). Der var enighed om at der skal laves en analyse før der tages beslutning om en evt. ændring af fordelingen.
Statusmøde den 3. april 2018
Referat af punkt:
ÅMG orienterede kort om statusmødet, hvor mange punkter
blev diskuteret bl.a. praktikpladser, autorisation og dimensionering.
Dimensionering
Dimensioneringen betyder at der er meget få pladser til ansøgere udefra (tidligere studerende /fra andre uddannelser).
Der var fra fakultetet støtte til at der kan arbejdes for at ændre
dette.
Udstyr og lokaler
Der arbejdes med at skaffe midler til udstyr fra Oticon – ansøgninger er sendt – der afventes svar.
Frafald
Et af de øvrige punkter på mødet var frafald, som er for højt.
Men da antallet af studerende på uddannelsen er forholdsvis
lille vil få studerende som falder fra give ”røde tal”. Dette er
noget, som uddannelsen skal arbejde med og spørgsmålet er
hvordan dette kan gøres. Forslag:

-

ændring i kvote 2 optaget
gode tutorforløb
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-

studiecafe (mat. /statistik)
bedre information til de studerende om hvad uddannelsen indeholder

Beslutning:
Forbedret information:
Der var enighed om at de studerende bedes kigge informationen til de nye studerende igennem for at se hvordan denne
kan forbedres, særligt med henblik på at tydeliggøre hvad de
studerende kan forvente hvis de bliver optaget på uddannelsen.
Facebook:
Det blev ligeledes besluttet at alle bør brug Facebooksiden
noget mere – specielt af de studerende på uddannelsen.
Enighed om at der bør lægges videoer om de enkelte fags
indhold på Facebook – bl.a. fonetik / matematik/ introduktion
til audiologi / anatomi.
Videoer til Facebook / Uddannelsesguide / YouTube
Ole, Rene og Simon meldte sig til at lave nogle videoer til
brug hvor dette er relevant. De laver et oplæg som de sender
til ÅMG og CB.
Der arbejdes evt. videre med oprettelse af en YouTube kanal
til audiologi.
Tur for kandidatstuderende
Sagsfremstilling
TN har arrangeret en tur til høreapparatindustrien for kandidatstuderende i september 2018.
Nyt fra studiekoor- Vejledningssamtaler
dinator
Referat af punkt
SN orienterede om at der er blevet sendt tilbud om vejledningssamtale til alle studerende, som er forsinket på uddannelsen.
Samtalerne afholdes i løbet af april/maj måned af den faglige
vejleder.
Nyt fra studerende Dimission 2018 / 2019
Sagsfremstilling:
De studerende informerede om at der er fundet tilstrækkeligt
studerende fra audiologi og logopædi til at arrangere dimission 2018.
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Sociale arrangementer på studiet
Sagsfremstilling
NLH orienterede om at der vil blive afholdt flere sociale arrangementer på studiet; bla. Fastelavnsfest, sommer-grillhygge og flere faglige café’er med borgere, Interacoustics,
Kommunikationscenter Odense.
Det virker ser heldigvis ud til at de nye studerende bakker
godt om disse arrangementer.
Flytning af information til mit SDU.dk
Informationen om at den generelle information til studerende
er blevet flyttet fra sdu.dk til mitsdu.dk er videregivet. Der var
et par studerende som havde undersøgt hvorfor det var sådan. Der kommer en artikel i SUND og HED – god ide at få
den lagt på Opslagstavlen også.
Foreningen af Danske Audiologistuderende
Sagsfremstilling
RGP informere om foreningen, som blev grundlagt sommeren
2018. RGP orienterede om vedtægt og formål. De har planer
om at lave foredrag, kurser, og andet. Foreningen er registreret som en non-profit organisation og er uafhængig af SDU.
Der er etableret kontakt til flere andre relevant studenterorganisationer både i indland og udland.
3. Drøftelsespunkter
Behandling af ansøgninger

Behandling af ansøgninger:
Sagsfremstilling
Der er indkommet 1 ansøgning. Ansøgningens indhold fremgår af oversigt over ansøgninger.
Bilag:
Ansøgning med bilag ses på studienævnets Sharepoint Site
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler ansøgningen.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede den indkomne ansøgning.
Beslutning
Imødekommelser:

Eksamen

yderligere prøveforsøg

Intet under dette punkt.
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Studieordning

Uddannelsens betegnelse
Sagsfremstilling
RGP har indsendt punkt om ændring af uddannelsens betegnelse med baggrund i at en del studerende, både ældre og
yngre, kunne tænke sig at ændre titlerne på uddannelsen.
Forslag til nye titler:
BSc i Audiologi / Bachelor of Science (BSc) in Audiology
MSc i Audiologi / Master of Science (MSc) in Audiology
De nuværende titler er:
Bachelor (BA) i audiologi / Bachelor of Arts (BA) in Audiology.
Cand.mag. i audiologi / Master of Arts (MA) in Audiology
Indstilling
Studienævnet diskuterer forslaget og diskuterer om der skal
arbejdes videre med en ændring.
Referat af punkt:
Alle var enige om at det er en god ide med en titelændring.
Enighed om at dimittenderne bør være cand.scient’er frem for
cand.mag.
Beslutning
Alle medlemmer tænker over forslagene til næste studienævnsmøde hvor punktet tages op igen.
Talentprogram
Sagsfremstilling
Fra sidste møde:
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 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 til
behandling på næste studienævnsmøde.
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SN har i forbindelse med udarbejdelse af dagsorden undersøgt lidt nærmere om Talentudvikling for studerende på SDU
og kan se at der skal tages stilling til om MATLAB-projektet
skal udbydes som et Talentprogram eller som en Ekstracurriculær individuel talentaktivitet.
Indstilling:
Studienævnet diskuterer og beslutter på hvilken måde MATLAB-projektet skal indgå i talentarbejdet på SDU.
Referat af punkt:
CB orienterede om projektet, som er planlagt som et talentprogram med MATLAB. Der er overvejelser om forudsætninger samt adgangskrav.
Der var følgende forslag til ekstra-curriculære aktiviteter:

-

tilmeldt poster til faglig kongres
faglig artikel
poster/foredrag til national/international konference.

Beslutning
Det blev besluttet at der skal udarbejdet et endeligt forslag til
behandling på næste møde.
Ændring af studieordning for projektorienteret forløb I og
II
Sagsfremstilling
Som konsekvens af arbejdet med at skaffe tilstrækkeligt med
praktikpladser på bacheloruddannelsen er det nødvendigt at
ændre på de projektorienterede forløb
Bilag:
Studieordning 2015 AB Aud Projektorienteret forløb I og II
Referat af punkt:
ÅMG orienterede om baggrunden, som er at virkeligheden
overhaler studiet inden om. Det er nødvendigt at tilbyde privat/offentlig klinik både forår og efterår for at få enderne til at
nå sammen. Fagligheden skal mikses, så de studerende i
private klinikker arbejder mere bredt (målemetoder og høreapparatbehandling). Fra efteråret 2018 bruges private klinikker både efterår og forår, da det er nødvendigt at klinikkerne
planlægges meget fleksibelt for at få plads til alle.
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Beslutning:
Forslaget blev godkendt.
Kvalitetspolitikken Årshjul for behandling af delpolitikker for Studienævn for
audiologi
Sagsfremstilling
Det blev på sidste studienævnsmøde besluttet at SN skulle
udarbejde forslag til årshjul for behandling af delpolitikker.
Dette er nu udarbejdet og behandling af resterende delpolitik
fra 2017 er inkluderet i forslaget.
Bilag
Årshjul for behandling af delpolitikker – studienævn for audiologi
Indstilling
Studienævnet behandlet forslaget.
Referat af punkt
Forslaget blev godkendt.
Beslutning
Det er NLH/MNL/ÅMG, som udarbejder oplæg for de 2 delpolitikker der skal behandles på mødet den 25. juni 2018.
SN er behjælpelig med at skaffe materiale.
Undervisning

Evaluering af undervisning - Videnskabsteori – E17
Referat af punkt
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. Studienævnet afventer oplæg
fra de studerende vedr. eksamen før evaluering og handlingsplan behandles i studienævnet.
CB,TN, JHS og ÅMG har afholdt et indledende møde med
statistikunderviserne, mhp revision af statistikundervisningen.
Der er planlagt endnu et møde hvor også underviser i videnskabsteori samt studieleder RB fra audiologopædi deltager.
Bilag
Kommer fra de studerende hurtigst muligt
Beslutning
Handlingsplan behandles på næste møde.
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Referat af punkt:
Der er arbejdet meget med dette siden sidste studienævnsmøde. CB, Jesper, TN og ÅGM har holdt indledende møde
med statistik-folkene for at konkretisere hvad der skal undervises i. Det skal sikres at de studerende får en god og grundlæggende forståelse for statistik. Der er snart møde igen med
statistikfolkene samt Rieneke. Underviserne i videnskabsteori
er også inviteret. Der kommer ny fagansvarlig i faget, da Morten Severinsen stopper på SDU. Der forventes at det bliver et
rigtig godt fag – der er lagt en del energi i at få det opdateret
og godt.
Referencer på PowerPoints
Sagsfremstilling
Punktet har været diskuteret i Fagrådet, da flere studerende
har udtrykt et ønske om at der er referencer på PowerPoints.
Punktet ønskes behandlet i studienævnet for at undersøge
hvilken holdning underviserne har til emnet.
Indstilling
Studienævnet diskuterer forslaget og vurderer om der skal
arbejdes videre med dette.
Referat af punkt:
Det har været oppe i fagrådet at de studerende gerne ser at
der kommer referencer på de power points der bruges af
underviserne, hvor dette er relevant. Det kan være et problem
for studerende, som ønsker at bruge disse informationer ifm.
opgaver, hvis der ikke opgives referencer.
Beslutning
Studienævnet opfordrer underviserne til at gøre dette.
Valgfag – efteråret 2018
Sagsfremstilling:
Det forventes at følgende valgfag kan udbydes på kandidatuddannelsens 3. semester i efteråret 2018, såfremt fagene
kan godkendes af studienævnet:
Til kandidatstuderende på audiologi og audiologopædi:
 Tinnitus, hyperakusis, Morbus Meniere: udredning, graduering og undervisning 5 ECTS – udbydes af SUND
 Brugerdrevet innovation 10 ECTS – udbydes af HUM
 Konsultativ praksis 5 ECTS – udbydes af HUM
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Til kandidatstuderende på audiologi:
 Global Health 5 ECTS – udbydes af Det sundhedsvidenskabelige fakultet (er godkendt)
 Videregående audiologiske målemetoder 5 ECTS – udbydes af SUND (er godkendt)
Til kandidatstuderende i audiologopædi:
 Audiolog for logopæder – børn (5 ECTS) – udbydes af
SUND
 Udredning og behandling af stemme-strube og svælg
sygdomme (10 ECTS) – udbydes af sund
Bilag
E18M130238_20180410093556549-001
E18M130238_20180410093538602-002
Fagbeskrivelse – Tinnitus, hyperakusis, Morbus Meniere
Videregående audiologiske målemetoder
Fagbeskrivelse børn Audiologi for logopæder-090318
Udredning og behandling af stemme-strube og svælg sygdomme
Indstilling
Studienævnet drøfter om de valgfag, som ikke tidligere har
været godkendt kan godkendes som valgfag til efteråret
2018.
Referat af punkt:
ÅGM orienterede om valgfagene.
Beslutning:
Alle valgfag blev godkendt.
Revision af praktikfagene i studieordningen for BA i Audiologi 2015 samt 2017.
Sagsfremstilling:
De praktiske muligheder med at skaffe praktikpladser gør en
revision af studieordningens tekst nødvendig, idet det bliver
nødvendigt at sidestille alle sygehusophold med hinanden
samt alle private klinikophold med hinanden. Målet er at alle
studerende tilbydes et ophold i privat og et ophold i offentlig
klinik. Fordelingen på 5. og 6. semester er individuel. Den
overordnede indholdsbeskrivelse vil give mulighed for at
dække såvel målemetoder som høreapparatbehandling i
både de private såvel som i de offentlige forløb. Der fremsendes et samlet forslag der bør træde i kraft fra E 2018.
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Bilag:
Kommer senere.
Indstilling:
Studienævnet drøfter de fremkomne forslag.
Referat af punkt:
Punktet blev behandlet under punktet om Studieordning.
Andet

Information på BB
Referat af punkt
På baggrund af en konkret sag skal det præciseres at information på BB for audiologipædi-uddannelsen ikke længere
ses af de audiologistuderende. Det betyder at HUM - hvis de
ønsker en given information skal på BB – skal sende denne til
til Vibeke eller selv lægge det BB for audiologi.
Beslutning
Det blev besluttet at ÅMG skriver til alle fra HUM (Rieneke,
Heidi, Marit, Sille og Dorte) som har adgang til BB og informerer om dette endnu en gang.

4. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-leder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator / referent
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