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Studerende Ole Birkkjær Hougaard (OBH)
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Studerende Nanna Lund Hansen (NLH)
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Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – Klinisk Institut

Afbud fra:

Sille Vilain Meulengracht – observatør fra HUM

Referent:

Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) – Det sundhedsvidenskabelige fakultet

Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden

23. juni 2017

AUD
snicolaisen@health.sdu.dk
T +4565502975

Referat af punkt
Punkt Økonomiske muligheder studiestart blev rykket op som
punkt efter Orientering.
Beslutning
Dagsorden derefter godkendt

Godkendelse af re- Beslutning
ferat fra den 25. juni Godkendt.
2018
2. Orienteringspunk- Optagelsestal – 2018
ter
Referat af punkt
Nyt fra studieleder Bacheloruddannelsen – 35 studerende er startet på uddannelsen. Der er udfyldt tavshedserklæringer
Kandidatuddannelsen – der er 20 studerende som starter - 13
på teknisk profil og 7 på pædagogisk.

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

Ansøgning om titelændring på bachelor- og kandidatuddannelsen
Ansøgning om titelændring er fremsendt til universitetet.
Der er indsendt ansøgning til universitetet om ændring fra:
Bachelor (BA) i audiologi / Bachelor of Arts (BA) in Audiology
Cand.mag. i audiologi / Master of Arts (MA) in Audiology
til:
BSc i Audiologi / Bachelor of Science (BSc) in Audiology
MSc i Audiologi / Master of Science (MSc) in Audiology
Referat af punkt
Ansøgningen er efterfølgende videresendt til Ministeriet.
Ønske om omfordeling af vurderingen af kvote II ansøgere
Prioriteringen - ift. vurdering af ansøgninger - mellem UNI test
og motiveret ansøgning ønskes ændret fra 2019 til 50/50
(mod 80/20). Forventes behandlet på møde 3.9.
Referat af punkt
Yderligere information kommer senere.
Opdatering af BA-uddannelsens hjemmeside
BA uddannelsens hjemmeside samt blanketter til ansøgning
om vejleder og forside til skriftlig opgaveaflevering er revideret og koordineret.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om at SN og ÅMG har opdateret hjemmesiden Hvis studienævnet mener der er brug for yderligere ønsker/ændringer, sender dette til SN eller ÅMG.
Orientering om møde om projektorienteret forløb
Orienteringsmøde for 5. semester studerende der skal i praktik og lave projektorienteret forløb afholdt i august.
Referat af punkt
ÅMG orienterede om det afholdte møde.
Nyt fra studiekoor- Intet under dette punkt.
dinator
Nyt fra studerende Studiestart
Referat af punkt

Side 2

Studiestarten er gået meget fint – de nye studerende er engagerede.
FLAP – foreningen er ved at arrangere 3 fester og 3 faglige
cafeer i efteråret. Det er foreningens mål at gøre dette hvert
halvår. Emnerne for de faglige cafeer i efteråret er:
• Udlandsophold
• bacheloropgave
• audiologer med særlige jobs (kendiscafe).
Social studiestart
Referat af punkt
Der var 29 der dukkede op – 2 meldte at de ikke kunne deltage i studiestartaktiviteter. Grupperne er på 4-5 studerende
og fungerer godt.
Der er arrangeret bl.a.:
• brætspilsaften
• klatringsaften
• introtur (hvor er dette sted, hvor de studerende komemr –
ligger i Morud B&B)
Alle aktiviteter er alkoholfrie.
Faglig studiestart
Referat af punkt
Planlagte aktiviteter:
• Tutorsamtaler
• kursusdag
• biblioteksintro
• AUD-lab
• tutorsamtale.
Ved studiestart var der workshop om IT- opstart, kommunikation i grupper/mellem personer i grupper, arbejdsproces/-metode som studerende alene og i en gruppe.
Det er planlagt en aktivitet pr. uge – skiftende mellem faglig
og social.
3. Drøftelsespunkter
Behandling af ansøgninger

Behandling af ansøgninger:
Sagsfremstilling
Der er indkommet 3 ansøgninger. Ansøgningernes indhold
fremgår af oversigt over ansøgninger.
Bilag:
Ansøgninger med bilag ses på studienævnets SharePoint
Site
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Indstilling
Det indstilles at studienævnet behandler ansøgningerne.
Referat af punkt
Studienævnet behandlede ansøgningerne. Der var ifm. beslutning
Beslutning:
Imødekommelser:
udsættelse af førsteårsprøve (studienævnets beslutning var ikke enstemmig)
afmelding af eksaminer
4. prøveforsøg
følge fag på KA mens BA-uddannelsen færdiggøres
Studieordning - ba- Revision af studieordning for BA i audiologi
chelor
Sagsfremstilling
Der er forventeligt kun behov for mindre ændringer i studieordningen på audiologi som blev revideret i 2017.
Der fremsendes forslag til mindre korrektion af faget ”Matematik for audiologer” senere.
Proces:
September. Fagansvarlige samt medlemmer af SN vil blive
bedt om en skriftlig fremsendelse af ændringsforslag til studielederen. 1. behandling af dette på SN mødet 1.10.
Bilag: Ændring – matematik for audiologer
Indstilling:
Det foreslås at forslaget vedtages for studiestart september
2018.
Øvrige potentielle forslag med henblik på vedtagelse fra september 2019.
Referat af punkt:
Matematik for audiologer – målbeskrivelse – det indsendte
godkendes.
Beslutning
SN ændrer i studieordningen snarest muligt.
Proces for opdatering af studieordning i audiologi blev godkendt.
Studieordning –

Revision af kandidatuddannelsen
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kandidat

Sagsfremstilling
Studieordning for kandidatuddannelsen i Audiologi skal revideres. En række fag er allerede under revision.
Følgende er plan for processen:
Indkaldelse til arbejdsgruppemøder i september og oktober
med repræsentanter fra SN og undervisere. Supplerende møder undervejs ved behov.
Behandling på SN møde 1.10
Behandling på SN møde 5.11
Vedtagelse på SN møde 10.12
Indstilling:
Det indstilles at SN godkender processen
Referat af punkt
ÅMG orienterede om processen ift. ændring af kandidatuddannelsen. Der forventes en foreløbig vedtagelse den 1. oktober. Derefter arbejdes videre i de nedsatte grupper (tovholder
indkalder til første møde), som præsenterer deres forslag til
fag den 5. november. Endelig vedtagelse forventes på mødet
den 12. december.
Nedsættelse af 4 grupper:

-

-

-

HUM-fag – NLH, SVM, RGP (ÅGM kontakter SVM,
som er udpeget til tovholder)
videnskabelig metode og analyse – OBH, Tobias
Neher, Rineke Brouwer. (ÅMG kontakter TN, som
er udpeget til tovholder)
medicinske fag – SBLW, Jesper Hvass Schmidt, TR,
ÅMG (ÅMG kontakter JHS, som er udpeget som
tovholder)
tekniske fag – SBLW, PMJ, TN, CB (Christian er
tovholder)

Tilladelse til at følge fag og prøver på kandidatuddannelse før bacheloruddannelsen er bestået
Sagsfremstilling
I forbindelse med overflytning af audiologiuddannelsen til
SUND blev der ikke truffet endelig beslutning om hvorledes
kriterierne for at kunne få tilladelse til at følge fag og prøver
på kandidatuddannelsen før bacheloruddannelsen er bestået
skulle være. Uddannelsen har derfor indtil videre fortsat med
de tidligere kriterier.
Der ønskes en drøftelse af hvorledes kriterierne fremover skal
være.
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Bilag: Tilladelse til at start på kandidat uden beståelse af BA
Indstilling
Studienævnet træffer beslutning om fastsættelse af kriterier
for at kunne følge fag og prøver på kandidatuddannelsen før
bacheloruddannelsen er bestået.
Referat af punkt:
Besluttet at kriteriet ændres så man kan mangle 15 ECTS
uden restriktioner. SN giver besked til Optagelsen.
Undervisning

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 Kvalitetssystem 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. almindelige uddannelseselementer. 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.
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Referat af punkt:
Forslaget er desværre ikke blevet udarbejdet endnu.
Beslutning:
SN laver forslag til køreplan og sender rundt til studienævnet
til godkendelse i løbet af de næste 14 dage.
Indkomne evalueringer og handlingsplaner
Sagsfremstilling
Der er indkommet nedenstående evalueringer og handlingsplaner til behandling i studienævnet.
Bilag:
Audiologiske målemetoder I og høreapparatbehandling I –
evaluering og handlingsplan
Audiologisk udvikling og innovation – evaluering og kommentarer fra underviser
Audiopædi – evaluering og kommentarer fra underviser fra
HUM
Patientkontakt i audiologisk klinik – evaluering og kommentarer fra underviser fra HUM
Profylaktisk audiologi – evaluering og handlingsplan
Projektorienteret forløb II – evaluering og handlingsplan
Psykolingvistik og sprogtilegnelse for audiologer - – evaluering og kommentarer fra underviser fra HUM
SKKIB – evaluering og kommentarer fra underviser fra HUM
Indstilling
Studienævnet behandler de indsendte handlingsplaner og
drøfter om disse kan godkendes.
Referat af punkt - Audiologiske målemetoder I og høreapparatbehandling I
Studienævnet drøftede den indsendte handlingsplan samt
evalueringen.
Beslutning
Handlingsplan godkendt.
Referat af punkt - Audiologisk udvikling og innovation
Studienævnet drøftede den indsendte handlingsplan samt
evalueringen.
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Beslutning
Handlingsplan godkendt.
SN sender information til Vibeke om at der ikke skal være så
lange pauser imellem undervisningsgangene og at forløbet
gerne må starte lidt tidligere.
Referat af punkt – Audiopædi
Studienævnet drøftede det indsendte materiale.
Beslutning
Handlingsplan godkendt.
Der er et stort teknisk overlap ift. Tinnitus i fagene: Medicinsk
audiologi, behandlingskommunikation og audiopædi. Underviserne bør koordinere deres undervisning i stedet for at gentage nogenlunde det samme pensum i de 3 kurser. ÅMG tager kontakt til underviserne for at informere om dette.
Referat af punkt - Patientkontakt i audiologisk klinik
Studienævnet drøftede det indsendte materiale.
Beslutning
Evaluering og handlingsplan blev godkendt med følgende bemærkninger:

-

-

-

studienævnet ønsker samlende start på undervisningsgangene i form af en kortere eller længere
forelæsning, så andelen af workshop gøres mindre og studenterengagementet fastholdes.
studienævnet vil bede underviseren om at undervise på engelsk, da dette for flere vil være lettere
at forstå. Der var for meget gruppearbejde.
der mangler et audiologisk perspektiv på undervisningen. Dette kan evt. løses med en gæsteunderviser med audiologisk uddannelse

Referat af punkt - Profylaktisk audiologi
Studienævnet drøftede det indsendte materiale.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt
Referat af punkt - Projektorienteret forløb II
ÅMG orienterede om at der har været kritik af arbejdsmiljøet
(tonen på stedet) på et af praktikstederne. På den baggrund
har uddannelsen holdt møde med dette sted. Der er lavet
plan for udbedring af dette på afdelingen, så der er der taget
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hånd om problemet.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt - Psykolingvistik og sprogtilegnelse for audiologer
Studienævnet drøftede materialet.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt.
Referat af punkt – SKKIB
Studienævnet drøftede materialet.
Beslutning
Handlingsplanen blev godkendt. Godt fag.
RGP og SBLW forlod mødet.
Regelsæt for skriftlig hjemmeopgave
Sagsfremstilling
Regelsættet har været vanskeligt at forstå, specielt mhp indregningen af egne og andres tabeller og figurer. Regelsættet
er på den baggrund blevet revideret.
Bilag
Regelsæt for skriftlige hjemmeopgaver.
Indstilling
Studienævnet behandler ændringerne og godkender disse –
evt. med mindre korrektioner.
Referat af punkt
Studienævnet blev opfordret til at se materialet på hjemmesiden og vurdere om dette giver mening.
Beslutning
Endelig godkendelse på næste møde, hvor materialet vil
være lagt som mødemateriale.
Optagelse - bache- Indmelding af ændringer i udvælgelseskriterier og adlor
gangskrav til Bachelor uddannelsen 2021.
Sagsfremstilling
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Uddannelsen kan komme med forslag til ændringer i eksisterende adgangskrav til BA-uddannelsen i audiologi gældende
fra september 2021. Vi har foreløbig meldt ind at vi ønsker
motiveret ansøgning og UNI test tæller 50/50. Desuden overvejes om man skal indføre karakterkrav >=4
Studielederen refererer processen fra møde med optagelsen
3.9.2018.
Eksisterende adgangskrav og status samt muligheder drøftes.
Indstilling
Studienævnet drøfter optagelsen.
Referat af punkt:
Studienævnet drøftede de eksisterende adgangskrav og de
forskellige muligheder for evt. ændringer.
Beslutning
Der var enighed om at fordelingen mellem kvote 1 og kvote 2
bibeholdes med 80/20.
Ifm. vurdering af Unitest og Motiveret ansøgning har den hidtidige vurdering været fordelt med 80 (Unitest) / 20 (motiveret
ansøgning. Dette ønskes ændres til en ligelig fordeling på
50/50.
Enighed om at den motiverede ansøgning fremover skal udfyldes i direkte forlængelse af UNItesten.
ÅMG videregiver studienævnets beslutning til fakultetet/optagelse.
Andet

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.
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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
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede de forskellige forslag til hvorledes
midlerne skal bruges.
Der var enighed om at det vil være en god ide at fortsætte
den faglige tutorordning ind i 2. semester til at dække emnerne:
• studiegrupper (fastholdelse/etablering)
• selvevaluering (af 1. semester og eksamen i januar måned)
• opsamling på selve eksaminer og generelle problemer ift.
disse (hvorfor er der mon givet denne karakter i dette fag)
(tutorsamtaler (enten med sociale eller faglige)
• evt. faglige/sociale arrangementer.
Tutorerne kommer med konkrete forslag til hvordan dette kan
gøres og sender dette til ÅMG, som undersøger om midlerne
kan bruges til både sociale og faglige aktiviteter.

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-leder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator / referent
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