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Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden

23. juni 2017

AUD
snicolaisen@health.sdu.dk
T +4565502975

Godkendt.

Godkendelse af re- Godkendt.
ferat fra den 16.
april 2018
2. Orienteringspunk- Studiestart - Status: orientering ved CB og RGP
ter
Referat af punkt
Nyt fra studieleder RGP orienterede om studiestartsprogrammet, som næsten er
færdigt. Der var enighed om at det er et fint og gennemtænkt
program.

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

Økonomiske muligheder studiestart ved ÅMG
Sagsfremstilling
Uddannelsen har fået et rektoral støtte til anvendelse til studiestart. Midlerne kan anvendes til forlængelse af tutorordningen samt til faglige ekskursioner til udvalgte aftagere for nye
studerende.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om at der er midler til at udvide studiestartsbudgettet (evt. udvide så der også er ansat tutorer i
forårssemestret) samtidig med at der er midler til udflugter –
bl.a. virksomhedsbesøg.
Studienævnet var enigt om det er en god ide at udstrække
sociale/faglige tutorer til forårssemestret.
Det blev foreslået at der kunne lægges et arrangement i starten af 2. semester på BA. Der var følgende forslag: DTU;
høreklinikker.
Beslutning
Alle bedes overveje forslag for en sådan udflugt.
Punktet tages op på et af de kommende studienævnsmøder.
Afholdt møde med studerende der skal i praktik/ skrive
BA
Referat af punkt
ÅMG har holdt møde med studerende, der skal i praktik i
efteråret 2018. Mødet handlede bl.a. om forventningsafstemning - hvilke forventninger kan de studerende have til praktikstederne og hvilke forventninger har praktikstederne til de
studerende.
Afholdt stormøde for praktikstederne 1.6.2018.
Sagsfremstilling
Der har været afholdt stormøde hvor alle praktiksteder har
været inviteret. Mødet var en succes. Vi vil fremtidigt indkalde
til årlige møder i forsommeren mhp. opsummering af praktikken i året samt status på uddannelses og praktiksituationen,
samt mhp gensidig orientering.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om mødet, hvor alle praktiksteder var inviteret. Det var et godt møde, selvom mødedeltagelsen godt
kunne have været større. Praktikstederne blev introduceret til
undervisere og forskningen på SDU - tilbagemeldingen fra
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deltagerne var meget positiv.
Denne type møde vil blive gentaget næste år – evt. med enkelte justeringer (bl.a. skal det overvejes om hvem der bedst
repræsenterer de enkelte praktiksteder).
Uddannelsen har fået tilsagn om at måtte opslå en stilling
videnskabelig assistent.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om at der er givet tilsagn om at der kan
opslås en stilling som videnskabelig assistent til uddannelsen.
Stilling beskrives inden sommerferien, så den kan blive slået
op i august / september.
Det er en fuldtidsstilling, som stykkes sammen af flere forskellige elementer (bl.a. kontakt til / fagansvarlig for praktikstederne, mulighed for indførsel af returndays).
Ekstern ekspert evaluering af uddannelsen
I efteråret 2018 skal uddannelsen evalueres af eksternt ekspertpanel. Panelet er under nedsættelse.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om evaluering af uddannelsen med eksterne eksperter. Uddannelsen skal snarest indgive forslag til
sammensætning af panelet.
Tobias Neher og Christian Brandt har søgt eksterne midler til uddannelsen.
Uddannelsen har fået en flot ekstern bevilling på udstyr, fra
Oticon Fonden samt fra Interacoustic.
Referat af punkt
SDU har fået en stor bevilling fra Oticon til etablering af et nyt
laboratorium på Campus - 2 lokaler med lyttebokse.
Derudover har uddannelsen fået bevilget materiale fra Interacoustics.
Nye lokaler i audiologisk laboratorium.
Uddannelsen får flere nye lokaler stillet til rådighed på Campus. De skal anvendes til laboratorie faciliteter til uddannelse
og forskning.
Referat af punkt
Se ovenstående.
Der er ansat flere nye Ph.d. studerende i BEAR projektet.
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Referat af punkt
ÅGM orienterede om at der er ansat flere ph.d. studerende på
projektet som starter efter sommerferien. Det er godt for
forskningsmiljøet samtidig med at disse kan bidrage ifm. undervisningen.
Man arbejder med at skaffe flere frivillige deltagere til
fagene ”Færdighedstræning” og ”Videregående målemetoder, høreapparat behandling og tilpasning”.
Referat af punkt
Der mangler frivillige deltager til de 2 ovenstående fag. SVM
foreslår at der lægges opslag på høreforeningens Facebook
side om at der skal bruges frivillige. Dette har hun selv tidligere gjort med succes.
Nyt fra studiekoor- Vejledning om arbejdsskadesikring af praktikanter
dinator
Sagsfremstilling:
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet Vejledning
om arbejdsskadesikring af praktikanter i praktik hos enkeltmandsvirksomheder som orienterer om hvorledes en praktikant er sikret/ikke sikret ifm. praktik hos enkeltmandsvirksomheder.
Bilag:
Vejledning om arbejdsskadesikring af praktikanter i praktik
hos enkeltmandsvirksomheder
Referat af punkt
SN orienteret kort om dette.
Beslutning
Enighed om at informationen skal lægges på BB-siden og
hjemmesiden for studerende under praktikophold. Er ligeledes sendt til ansvarlig for projektorienterede forløb.
Nyhedsbrev – maj 2018
Sagsfremstilling
HUM har lavet et nyt tiltag - Audiologopædi Nyhedsbrev, der
har til formål at informere interne og eksterne undervisere,
praktiknetværk, vejledere og andre samarbejdspartnere mv
om nyt på studiet.
Bilag: SDU Audiologopædi Nyhedsbrev maj 2018
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3. Drøftelsespunkter
Behandling af ansøgninger

Behandling af ansøgninger:
Sagsfremstilling
Der er indkommet 2 ansøgninger. Ansøgningernes indhold
fremgår af oversigt over ansøgninger.
Bilag:
Ansøgninger med bilag ses på studienævnets Sharepoint Site
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler ansøgningerne.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede de indkomne ansøgninger
Beslutning
Imødekommelser:
merit for fag fra BA i klinisk biomekanik
udsættelse af frist for færdiggørelse af uddannelse /
dispensation fra studieaktivitetskrav

Studieordning

Bilag 2 – sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform
Sagsfremstilling
Der mangler at blive udarbejdet en oversigt over sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveformer
(bilag 2) til den nye bachelorstudieordning – som blev taget i
brug den 1. september 2017.
Bilag: Eksempel på bilag 2.
Indstilling
Studienævnet beslutter den videre proces for udarbejdelse.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede hvorledes dette kunne lade sig gøre.
Beslutning
Der skal indhentes bidrag fra alle fagansvarlige. Materialet
behandles på et kommende studienævnsmøde.
Overgangsordning – bacheloruddannelse
Sagsfremstilling
Der er blevet arbejdet med forslag til overgangsordning for
bacheloruddannelsen.
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Indstilling
Studienævnet drøfter forslaget og beslutter om det kan godkendes.
Referat af punkt
SN har ikke udarbejdet et forslag, da det efter gennemgang af
studieordningen har vist sig at der pt. ikke er brug for en
overgangsordning for fagene fra 1.-4. semester, da der udbydes endnu en eksamen i Psykolingvistik og sprogtilegnelse II
på HUM i efteråret 2018.
Det er på nuværende tidspunkt ikke overblik over om der vil
blive brug for en overgangsordning for fag fra 5./6. semester.
Beslutning:
SN giver besked til studerende ift. eksamen i Psykolingvistik
og sprogtilegnelsen II.
Hvis dette skulle være nødvendigt med en overgangsordning
vil der blive udarbejdet en sådan.
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 fra studienævnsmøde den 16. april:
Der var i studienævnet enighed om at dette var et stort ønske
fra de studerende. Alle tænker over det til næste studienævnsmøde og så tages punktet op igen. Enighed om at alle
ønsker at titlen skal være cand.scient’er frem for cand.mag.
Referat af punkt:
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Det er nu der skal søges om en ændring af titlen. Der var
enighed om man på baggrund af ændring af studieordning og
flytning af uddannelsen til SUND at søge om at ændre titel fra
cand.mag til cand.scient.
Beslutning:
Det blev besluttet at der søges om at ændre titel fra
cand.mag til cand.scient.
Projektorienteret forløb studieordning 2017:
Sagsfremstilling
Nye praktiksteder kommer til og andre reducerer i antallet af
studerende de kan have. Mulighederne for at vedligeholde
eksisterende kontakter og etablere nye praktiksteder diskuteres med baggrund i aktuelle status.
Status for antallet af praktiksteder fremlægges:
2018-2019 Behov og tilsagn
2019-2020 Behov og tilsagn
Med aktuelle status for antallet af praktikpladser kræver det
korrektioner i vores studieordning fra 2017 med henblik på
praktikforløbene for 2019/2020.
Bilag
Bilag for tilsagn om pladser opdateres løbende. Status fremlægges ved mødet.
Indstilling
Studieordningen 2017 bør korrigeres, hvilket kan planlægges
til efteråret.
Referat af punkt
Klinikstederne er meget positive, men pga. besparelser er det
stadig ikke nemt at få praktikpladser nok. Det skal nok lykkes
at få pladser nok til efteråret 2018.
Det kan blive et problem til næste år, så det bliver muligvis
nødvendigt at ændre i studieordningen ift. praktikforløbene for
bacheloruddannelsen for at få det til at hænge sammen.
Studieordning –
kandidat

Pædagogisk linje – kandidatuddannelsen i audiologi
Sagsfremstilling
Som konsekvens af at bacheloruddannelsen i pædagogisk
audiologi ikke længere udbydes ved SDU, forsvinder muligheden for optagelse på den pædagogiske linje på kandidatuddannelsen i audiologi pr. 1. september 2019. Studieordnin-
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gen skal ændres, i henhold til dette.
Indstilling
Studienævnet beslutter at ændre studieordningen, samtidig
med at der skal træffes beslutning om hvorledes udfasningen
af den pædagogiske linje skal foregå af hensyn til evt. forsinkede studerende.
Referat af punkt
Se nedenstående punkt.
Teknisk linje - kandidatuddannelsen i audiologi
Sagsfremstilling
Med indførelse af ny studieordning for BA i audiologi i 2017 er
der behov for korrektion af studieordningen for kandidatuddannelsen i audiologi således at den kan træde i kraft pr.
1.9.2019.
Indstilling
Revision vil finde sted i E 2018. Indledende arbejde er iværksat på udvalgte områder.
Referat af punkt.
ÅMG orienterede kort om at arbejdet med at revidere den
tekniske del af kandidatuddannelsen er gået i gang. Studienævnet vil blive involveret i løbet af efteråret.
Kvalitetspolitikken Delpolitik for studiemiljø / delpolitik for studieadministration og studievejledning
Sagsfremstilling
I henhold til Årshjul for behandling af delpolitikker – 2018, så
skal ovennævnte 2 delpolitikker behandles på dette møde.
”Studiemiljø”. ”Studieadministration”
Den nedsatte arbejdsgruppe har – på baggrund af gennemgang af delpolitikkerne - udarbejdet et oplæg til drøftelse.
Bilag
Årshjul for behandling af delpolitikker
Indstilling
Studienævnet drøfter delpolitikkerne på baggrund af oplægget og beslutter om / hvad der skal arbejdes videre med.
Referat af punkt:
Næstformand i studienævnet har - med baggrund i uddannel-
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sesberetningen for 2018 og bistået af ÅMG - gennemgået
delpolitikker og udarbejdet et oplæg.
Næstformanden startede med kort at gennemgå proces og
struktur for delpolitikkerne.
Gennemgang af Delpolitik for studiemiljø med disse kommentarer:
fagrådet er ved at evaluere de studerende holdning
til deltagelse i arrangementer / hvilken type arrangementer ønsker de at deltage i
behovet for arrangementer på kandidatuddannelsen
er ikke ret stort
konklusionen var at delpolitikken blev overholdt og at
studiemiljøet har det godt
Gennemgang af studieadministration og studievejledning med
disse kommentarer:
generelt så overholdes delpolitikken af uddannelsen
de studerendes kommentarer om at det er svært at
finde information på SDU.dk forventes at blive stærkt
minimeret, da der nu er etableret en søgefunktion på
uddannelsens hjemmeside
der mangler specifik oplysning om hvad den faglige
vejleder kan bruges til (SN sikrer at dette bliver opdateret)
der mangler en plan for årets gang på uddannelsen
(denne er nu udarbejdet og tilgængelig på hjemmesiden)
- der vil fremover blive givet besked på BB, når eksamensplanen bliver lagt på hjemmesiden
Undervisning

Indkomne evalueringer og handlingsplaner
Sagsfremstilling
Der er indkommet nedenstående evalueringer og handlingsplaner til behandling i studienævnet.
Bilag
Anatomi og fysiologi – F18
Avanceret høreapparatteknik – F18
Hørelsens fysiologi og patofysiologi – E17
Medicinsk audiologi – E17-F18
Psykoakustik – F18
Psykologi for audiologi – F18
Videregående akustik - F18
Videregående høreapparatbehandling – F18
Signalanalyse – E17
Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler handlingsplanerne
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og vurderer om disse kan godkendes.
Referat af punkt - Anatomi og fysiologi – F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Avanceret høreapparatteknik – F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Hørelsens fysiologi og patofysiologi – E17
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Medicinsk audiologi – E17-F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Psykoakustik – F18
Fagansvarlige uddybede kort handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplan blev godkendt.
Referat af punkt - Psykologi for audiologi – F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplan er godkendt.
Videregående akustik – F18
Referat af punkt:
Godkendt
Referat af punkt - Videregående høreapparatbehandling –
F18
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
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Beslutning
Handlingsplan er godkendt.
Referat af punkt - Signalanalyse – E17
Studienævnet diskuterede evaluering og handlingsplan.
Beslutning
Handlingsplan er godkendt.
Evaluering af uddannelseselementer
Sagsfremstilling
Det sundhedsvidenskabelige fakultet har revideret deres
procedurer ifm. evaluering af uddannelseselementer. Der skal
på den baggrund ændres i de nuværende evalueringsskemaer samtidig med at der skal udarbejdes beskrivelser for de
forskellige elementer i evalueringsprocessen ved de enkelte
studienævn.
Bilag
Bilag 1 Skabeloner for køreplaner
Bilag 1a Køreplan Apr18 evaluering udland
Bilag 2 Kvalitetsystem for evaluering….
Bilag 2a Spørgsmål til evaluering til klinikophold…..
Bilag 3 Spørgsmål til evaluering til udlandsophold
Bilag 4 Spørgsmål til evaluering til færdighedstræning
Bilag 5 Introduktionsbrev undervisnings og praktik……
Handleplansskabelon SUND fælles
Guide til evaluering af uddannelseselementer……..
Indstilling
Studienævnet drøfter de nye oplæg og beslutter hvorledes
dette skal udmøntes på uddannelsen i audiologi
Referat af punkt:
ÅGM orienterede om at evalueringen kommer til at foregå
nogenlunde på samme måde som hidtil ift. alm. udd. elementer. Der er udarbejdet særligt skema for praktik, som nu skal
sendes ud lige før opholdet slutter. Det vil nok være nødvendigt at der laves et noget særskilt ift. Færdighedstræning.
Beslutning
SN laver forslag til køreplan til næste studienævnsmøde.
Der vil være ændringer i forhold til evaluering af praktikforløbene, der vil blive evalueret efter samme tidsramme som de
teoretiske fag.
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Optagelse- bache- Indmelding af ændringer i udvælgelseskriterier og adlor / kandidat
gangskrav til kandidatuddannelsen – 2019
Sagsfremstilling
Optagelsen på SDU har bedt om evt. ændringer til udvælgelseskriterier og adgangskrav til 2019 skal indmeldes senest
den 1. august 2018.
Bilag
Frist 1.8.18 Indmelding af ændringer i ……………….
Indstilling
Studienævnet drøfter om der skal meldes ændringer ind til
Optagelsen.
Indkaldelse af ønsker til ændring af adgangskrav – bachelor
Sagsfremstilling
Uddannelsen har modtaget Indmeldelse af forslag til ønsker
fra uddannelsesinstitutionerne om ændringer i eksisterende
adgangskrav til uddannelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Bilag:
Indmeldelsesbrev til uddannelsesinstitutioner……
Indmelding af adgangsbegrænsning
Indkaldelse af ønsker til eksisterende uddan………
Indstilling
Studienævnet drøfter om de har ønsker til ændringer
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede muligheden for at ændre i fordelingen mellem UNItest og motiveret ansøgning, om i øjeblikket
er sat til 80/20.
Studienævnet diskuterede ligeledes evt. ønske om ændring
af fordeling af optagelse mellem kvote 1 og kvote 2. Her var
der enighed om at dette skal undersøges nærmere inden der
evt. træffes en beslutning om ændring, så beslutningen træffes på et kvalificeret grundlag.
Beslutning
Studienævnet besluttede at ændre fordelingen mellem UNI
test og motiveret ansøgning til 50/50.
Talentudvikling

Talentudvikling
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Sagsfremstilling
Det blev ved sidste SN møde besluttet at audiologi både ønsker:
1) Uddannelsesspecifikt talentprogram (Matlab program). (Der er nu kommet nye rammer fra fakultetet
om de fakultære talentprogrammer. Talentprogrammet i Matlab korrigeres efter rammen.)
2) Mulighed for at de studerende kan gennemføre ekstra-curriculære talentaktiviteter, som kan blive registreret på eksamensbeviset.
Bilag:
Talentudvikling Matlab projektforløb 2018 05 22
Mail fra ÅMG
Konkretisering af retningslinjer for anerkendelse……
SN for audiologi, forslag……..
Procedure for Individuelle ekstra………………..
Ramme for talentprogrammer……………
Eksamens bevis+tn
Indstilling
Det indstilles at studienævnet beslutter om det kan godtages.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede det endelige forslag til talentprogram for Matlab projektforløb fra CB og TN.
Hvordan kommer dette videre?
Studienævnet diskuterede hvilke forslag til ekstra-curriculære
aktiviteter der kunne godkendes på studiet
Beslutning
Det fremsendte talentprogram blev godkendt. Det er en forudsætning at den studerende der indgår i talentprogrammet
har karakteren 7 i gennemsnit og har fulgt sin studieplan.
Studienævnet godkendte nedenstående forslag til ekstracurriculære aktiviteter:
•
•
•
•

Aktiv deltagelse med poster eller foredrag i fagrelevant
konference.
Publicering af artikel i peer-reviewed tidsskrift
Deltagelse i fagrelevant konkurrence
Selvstændig aktiv deltagelse med fagligt bidrag i forskning- og udviklingsaktiviteter udenfor ansættelse
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SN og ÅMG indarbejder dette i materialet og videresender til
relevante parter.
4. Eventuelt

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-leder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator / referent
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