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1. Godkendelse af
dagsorden

Studienævn for Audiologi
2. november 2018
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

9. november 2018

AUD
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T +4565502975

Peter Møller Juhl, Sille Vilain Meulengracht og Simon Blanco
Lon With.
Studiekoordinator Susanne Nicolaisen (SN) – Det sundhedsvidenskabelige fakultet

Bilag
Dagsorden – 18-11-02
Referat af punkt
Referat blev godkendt

Godkendelse af re- Bilag
ferat fra den 2. ok- Referat – 18-10-02
tober 2018
Referat af punkt
Godkendt
2. Orienteringspunk- Aftagerpanelsmøde
ter
Sagsfremstilling
Nyt fra studieleder Der har været afholdt aftagerpanelmøde d. 23.10. Der har
været behandlet følgende hovedområder: Der var flere nye
medlemmer i panelet, bl.a. flere fra de private klinikker. Detal-
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jeret opfølgning senere.
Specielt følgende blev behandlet: Ændringer kandidatstudieordning, Mere praktik. Er det muligt at tilbyde mere/længerevarende praktik?
Passer de studerendes kompetencer til praktikkernes ønsker
og behov? Skal man satse på 2 kandidatretninger? Autorisation?
Referat af punkt
Der var i år deltagelse fra flere private klinikker. Studienævnet orienteres yderligere på næste studienævnsmøde, pba.
godkendt referat fra aftagerpanelsmøde.
ÅMG orienterede kort om følgende punkter, som blev drøftet
på mødet:
nye kandidatstudieordning. Panelet var tilfreds med
de fremlagte planer og tanker
Udvidelse af praktikker – der er desværre umiddelbart ikke basis for at tage flere i praktik.
Indførelse af praktiske øvelser i starten af studiet,
som illustration af en rigtig kliniksituation – værd at
overveje
autorisation – dette punkt blev diskuteret. Der var
forskellige bekymringer og input i den forbindelse.

Arbejdsgruppe omkring hørerehabilitering
Sagsfremstilling
Studieleder har deltaget i møde i arbejdsgruppen omkring
hørerehabilitering.
Regeringen er kommet med udspil omkring hørerehabilitering
Referat af punkt:
Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag, som de har indsendt til ministeriet. Ministeriet har bl.a. med udgangspunkt i
gruppens forslag udarbejdet en vision for fremtidens høreområde Høreområdet i fremtiden – en styrket indsats for borgere
med høretab. Udspillet er kontroversielt, da der ændres på
rollefordelingen ift. audiologer / øre-næse-hals læger.
Udspillet vil være en del af finanslovsforhandlingerne i dette
efterår.
Det næste område som arbejdsgruppe vil kigge på bliver
uddannelsesområdet.
Informationsmøde for kandidatstuderende
Sagsfremstilling
Der har været afholdt møde med studerende på kandidatud-
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dannelsens 3. semester om ny vejledningsprocedure med
gruppevejledninger.
Referat af punkt
Dette er et nyt tiltag, som der er store forhåbninger til. Der har
været arbejdet med dette igennem et års tid.
De studerende i studienævnet er positive overfor tiltaget.
Nyt fra studiekoor- Intet under dette punkt.
dinator
Nyt fra studerende FLAP
FLAP afholder/har afholdt forskellige aktiviteter i løbet af efteråret:

-

julefrokost den 24. november
2 faglige cafeer (Udlandsophold /skrivning af bachelorprojekt).

Der er stor opbakning til arrangementerne.
Studiepraktik
Studiepraktikken gik rigtig godt. Der var dog et problem ift.
lokaler – hvor de blev nødt til at flytte lidt rundt. Det ca. 15
deltagere. De mødte både undervisere (bl.a. Ellen Raben
Petersen og Christian Brandt) og var i hørelaboratoriet.
FADA
De har afholdt ekstraordinær generalforsamling. RGP er formand, OBH er næstformand og TR er bestyrelsesmedlem.
Der er planer om bl.a. at arbejde med en simulantdag med
relevante cases.
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
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger
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Beslutning
Imødekommelser:
startmerit (1)
udsættelse af frist for gennemførsel af studie (1)

Afslag:
deltagelse i omprøve uden deltagelse i ordinær prøve (1)
startmerit (2)

Merit for videnskabsteori
Sagsfremstilling
I forbindelse med vurdering af ansøgning om merit for Videnskabsteori har en af underviserne indsendt dette grundlæggende spørgsmål til diskussion i studienævnet:
er det problematisk at studerende, som søger om
merit fra ét videnskabsteori-kursus tilhørende ét fag
til et andet, på den måde ikke får viden om videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger knyttet til
audiologi?

Indstilling
Studienævnet diskuterer problemstillingen.
Referat af punkt
Studienævnet diskuterede problematikken og var enige om at
videnskabsteori ikke bør være så afhængig af et specifikt
fagområde, så det bliver et problem for den studerende at få
startmerit.
Beslutning
Enighed om at der kan være områder, hvor videnskabsteorien ligger langt fra det audiologiske område. Der kan ikke
gives en praksis for dette. Det må derfor blive en vurderingssag i hvert enkelt tilfælde.
Eksamen

Godkendelse af eksamensplan
Sagsfremstilling
Eksamensplanen for E18 er blevet udarbejdet og ønskes
godkendt af studienævnet.
Bilag
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Audiologi – eksamensdatoer – E18
Indstilling
Studienævnet godkender planen.
Referat af indhold
Studienævnet påpegede at der mangler en eksamensdato for
neurobiologi. Denne bliver tilføjet straks.
Beslutning
Studienævnet godkendt eksamensplanen
Studieordning

Ændring af adgangskrav til kandidatuddannelsen
Sagsfremstilling
På sidste studienævnsmøde blev der givet dispensation for
kravet om at ansøgere til kandidatuddannelsen med specialisering i teknisk audiologi som har en pædagogisk bacheloruddannelsen ikke længere skal supplere med Akustik for
audiologer. Som konsekvens af dette skal studieordningen
ændres, så der ikke længere er krav om at supplere med
Akustik for audiologer.
Indstilling
Studienævnet godkender forslaget.
Referat af punkt:
Studienævnet diskuterede kort forslaget. Der var enighed om
at dette kun gælder for pædagogisk audiologisk uddannede
fra SDU – er ikke gældende med en bacheloruddannelse i
pædagogisk audiologi fra KU.
Beslutning
Med tilføjelse af punktet vedr. KU blev forslaget godkendt.

Kvalitetspolitikken Undervisningsevalueringer
Sagsfremstilling
Der er indkommet evalueringer og handlingsplaner i nedenstående moduler til behandling i studienævnet.
Bilag
Børneaudiologi – E17 – evaluering og handlingsplan
Høreapparatbehandling – F18 – evaluering og handlingsplan
Behandlingskommunikation – F18 – evaluering og handlingsplan
Videregående målemetoder, høreapparatbehandling og -
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tilpasning – E18 – evaluering og handlingsplan
Referat af punkt - Børneaudiologi – E17
Studienævnet diskuterede handlingsplan og foreslå at der
afholdes øvelser med cases ift. ABR-målinger.
Beslutning
Handlingsplanen blev derefter godkendt. Aftale at ÅMG giver
tilbagemelding til underviser.
Referat af punkt - Høreapparatbehandling – F18
Studienævnet behandlede handlingsplanen med baggrund i
at alle fag vedr. høreapparatbehandling er under revision
herunder også dette fag.
Beslutning
Handlingsplanen blev taget til efterretning.
Referat af punkt - Behandlingskommunikation – F18
Punktet blev udsat til næste møde, da det på mødet viste sig
at der var yderligere kommentarer til evalueringen.
Beslutning
Punktet tages op på næste studienævnsmøde, med fokus på
indhold i undervisning/eksamensform. RGP og TR udarbejder
et kort oplæg om deres erfaring/forslag til ændringer. ÅMG
tager kontakt til underviser forud for næste møde.
Referat af punkt - Videregående målemetoder, høreapparatbehandling og -tilpasning – E18
Den fagansvarlige orienterede om evalueringen.
Beslutning
Handleplanen er taget til efterretning.
Evaluering af hele uddannelser – 2018
Sagsfremstilling
Det sundhedsvidenskabelige fakultet har gennemført den
årlige evaluering af hele uddannelser.
Indstilling
Studienævnet gennemgår rapporten og behandler den iht. de
vedtagne principper og metoder.

Side 6

Referat af punkt:
Studienævnet gennemgik evaluering og drøftede på den
baggrund følgende punkter:

 tilbagemelding vedr. feedback. En af de tilbagevendende områder, som får kommentarer er
spørgsmålene vedr. feedback. Der har igennem
det sidste år været arbejdet med at forbedre dette. Der arbejdes bevist med feedback i flere fag –
bl.a. cases, quiz og kahoots. Der var enighed om
at bede undervisere evaluere lidt mere undervejs
i undervisningen. Derudover skal de studerende
gøres opmærksom på hvad feedback er og hvilken
rolle de evt. selv spiller i dette, med andre ord
undervisere og studerende skal bevidstgøres om
hvad feedback er.
 spørgsmålet om løbende ændringer i mit studieforløb – har fået en rigtig dårlig kritik. Der var i
studienævnet enighed om at der ifm. flytningen
af audiologi fra HUM til SUND, har været en mangelfuld information. Dette var en overgang og der
er nu rettet op på dette. De studerende i studienævnet informerer om at det fungerer godt nu.
Beslutning
Underviserne skal fremover evaluere lidt mere undervejs i
undervisningen.
Information til studerende/undervisere om hvad feedback er
og hvilken rolle de spiller i dette.
Undervisning

Studiestart
Sagsfremstilling
Studieleder foreslår at nogle af midlerne til studiestart anvendes til forlængelse af tutorordningen for nye studerende. konkret forslag følger.
Referat af punkt
De sociale og faglige tutorstillinger løber kalenderåret ud.
Der var enighed om at det vil være fint at forlænge de faglige
tutorer i foråret. Forslag til arbejdsområder for forårets tutorer:
• studieteknik
• eksamensforberedelse
• start på semesteret igen/spørgsmål ift. den overståede
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•
•
•

eksamen
emne om evaluering og feedback
udflugt til det lyddøde rum på TEK.
selvevaluering (pba. af det de udfyldte i forbindelse med
deres startevalueringer).

Forløbet starter i februar. RGP og OBH udarbejder oplæg,
som sendes omkring CB inden det skal behandles på næste
studienævnsmøde til behandling.
Studiestart – introdage – information fra tutorne
Der er udarbejdet en evaluering af studiestarten med en høj
svarprocent – 70%.
Evalueringen var meget positiv:
• tilfredshed med at der ikke var alkohol på rusturen
• stor tilfredshed med sammensætningen af grupper på
forskellige måder
• 25 ud af 30 mulige personer deltog i introturen
• til O-løbet var der en lav deltagelse (en lørdag) – overvejer
at lave dette sammen med logopædi til næste år.
Andet

Intet under dette punkt.

4. Eventuelt

Intet under dette punkt.

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-leder

Susanne Nicolaisen
Studiekoordinator / referent
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