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Referat
Emne:
Dato og tidspunkt:
Sted:
Deltagere:

Afbud fra:
Referent:
Dagsorden sendt til
orientering til:

Dagsorden:
1. Godkendelse af
dagsorden

Studienævn for Audiologi
1. oktober 2018 kl. 12.15 – 15.00
Mødelokale Hjernen, WP19, 3. 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) – Mads Clausen Instituttet
Studerende Ole Birkkjær Hougaard (OBH)
Studerende Simon Blanco Lon With (SBLW)
Studerende René Gyldenlund Pedersen (RGP)
Studerende Nanna Lund Hansen (NLH)
Faglig vejleder Thipiha Rubachandran
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – Klinisk Institut
Observatør studerende Anna Hae Jin Jessen
Faglig vejleder Thipiha Rubachandran, Sille Vilain Meulengracht, Nanna Lund Hansen og Peter Møller Juhl.
Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN)

19. oktober 2018

AUD
snicolaisen@health.sdu.dk
T +4565502975

Referat af punkt
Godkendt.

Godkendelse af re- Referat af punkt
ferat fra den 3. sep- Godkendt
tember 2018.
2. Orienteringspunk- Revision af studieordninger
ter
Arbejdet med revision af studieordning for BA i audiologi og
Nyt fra studieleder KA i audiologi er gået i gang.
Referat af punkt
KA – arbejdsgrupper er under oprettelser og der arbejdes
med indkaldelse til arbejdsmøder.
BA – her drejer det sig om småkorrektioner – se senere

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

punkt.
Nyt fra studiekoor- Referat af punkt
dinator
SN orienterede om at hun stopper som studiekoordinator når
der er ansat en ny medarbejdet. Der er samtaler til stillingen i
slutningen af oktober.
Nyt fra studerende Referat af punkt
Der har netop været afholdt introtur i for de nye studerende.
Turen gik rigtig godt – der var stor tilslutning og alle deltog
aktivt.
3. Drøftelsespunkter
Behandling af ansøgninger

Sagsfremstilling:
Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet fremgår af Oversigt over ansøgninger, som ligger på
studienævnets SharePoint side.
Bilag
De aktuelle ansøgninger ligger på studienævnets SharePoint
Indstilling
De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet.
Referat af punkt
De indkomne ansøgning blev behandlet:
Imødekommelser:
startmerit (1)
udsættelse af førsteårsprøve (6)
merit for suppleringsfag (2)
Returnering af ansøgning:
manglende information (1)

Eksamen

Intet under dette punkt

Studieordning - BA Oversigt over sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveformer
Sagsfremstilling
Da den nye studieordning blev udarbejdet sidste år blev oversigten over sammenhæng mellem læringsmål, undervisningsog prøveformer ikke udarbejdet.
Underviserne er blevet bedt om at indsende information om
dette, så studieordningen kan blive opdateret.
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Bilag:
Fonetik
Høreapparatbehandling II og III
Introduktion…….
Matematik……….
Neurobiologi og neurologi samt tilføjelse
Psykologi for audiologer
Sprogvidenskab og sprogtilegnelse
Videnskabsteori – statistikdelen
Anatomi og fysiologi
Projektorienteret forløb
Indstilling
Studienævnet godkender det indsendte materiale og dermed
en ændring af studieordningen.
Referat af punkt
Alle indsendte bidrag er blevet godkendt. SN sikrer at studieordningen bliver ændret.
Revision af BA-uddannelsen
Sagsfremstilling
Der er fremkommet en række mindre ændringsforslag til studieordningen for BA-uddannelsen i Audiologi 2017.
Der er ændringsforslag i §§ 2; 4-3,4-8 (førsteårsprøve – godkendt mangel at det ikke er ændret) ,4-15 (ikke gøre noget materiale mangler) ,4-17 (ændringer under viden og færdigheder OK) ,4-21 (flere ændringer – OK),4-23 (OK), 4-24 (OK).
Bilag:
Studieord BA17 – bilag 1
Indstilling
Det indstilles at SN behandler og vedtager forslaget.
Referat af punkt
De ønskede ændringer blev drøftet.
Beslutning
Alle ændringer undtagen i §4.15 Videnskabsteori blev godkendt.
Ændring af adgangskrav / udvælgelseskriterier - BA
Sagsfremstilling
Der er indsendt nye krav til optagelse på bacheloruddannel-
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sen fra 2021 sammen med ønske om ændring af udvælgelseskriterierne.

1) Indførelse af kvotient i eksamensgennemsnit for
adgangsgivende eksamen på minimum 6.0 til kvote I.
2) Kvote II optaget vurderes ud fra en ligelig rangering af uniTEST samt en motiveret ansøgning
skrevet på stedet i forlængelse af uniTEST.
3) Grænse for bestået uniTEST på uddannelsen:
35/100

Bilag
Optagelse BA-audiologi
Nye krav 2021
Indstilling
Studienævnet tager indmeldingen til efterretning.
Referat af punkt:
Informationen blev taget til efterretning.
Studieordning –
Kandidat

Revision af kandidatuddannelsen
Sagsfremstilling
De nedsatte arbejdsgrupper er i gang med analyse og forslag
til revision
Referat af punkt
Arbejdet er gået i gang i de forskellige grupper. CB gennemgik overordnet struktur og tanker til ændringer for gruppen for
de tekniske fag.

Kvalitetspolitikken 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….
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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……..
Køreplan for evaluering - audiologi
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.
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.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede forslagene.
Beslutning
Køreplan for audiologi og evalueringsskemaerne blev godkendt. Der var enighed om at der ikke skal udarbejdes et
særskilt evalueringsskema for færdighedstræning – modulet
evalueres på linje med andre teoretiske fag.
Undervisning

Intet under dette punkt

Andet

Regelsæt for skriftlig hjemmeopgave / præcisering af
regler
Sagsfremstilling
Regelsættet har været vanskeligt at forstå, specielt mhp ind-
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regningen af egne og andres tabeller og figurer. Regelsættet
er på den baggrund blevet revideret.
Bilag
Regelsæt for skriftlige hjemmeopgaver
Præcisering af regler – juli 2018
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.
Referat af punkt
Regelsæt for skriftlige hjemmeopgaver blev gennemgået af
studienævnet sammen med Præcisering af regler.
Beslutning
Regelsæt for skriftlige hjemmeopgave blev godkendt med
mindre ændringer. Præcisering af regler godkendt uden ændringer.
4. Eventuelt

Emner til ekstern evaluering
ÅMG efterlyste punkter til brug for møde med eksterne eksperter.
Der kom følgende forslag:
•

Hvordan får man formidlet hvad uddannelsen i audiologi
indebærer – hvis vi gerne vil have øget optaget på uddannelsen. Udbredt kendskabet til audiologiuddannelsen udbredes til en større kreds.

•

Hvad skal fremtidens audiologer lave? I hvilken retning
kan de eksterne eksperter– med deres baggrund – se audiologiuddannelsen bevæge sig i fremtiden.

•

Holdning til autorisation
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Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-leder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator / referent
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