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Adjunkt Christian Brandt (CB) – Klinisk Institut
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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
Videnskabelig assistent Helle Jung Lawaetz

Afbud fra

Lektor Peter Møller Juhl (PMJ) – Mads Clausen Instituttet
Faglig vejleder Thipiha Rubachandran
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – Klinisk Institut

Mødeleder

Ågot Møller Grøntved

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

asharnoldus@health.sdu.dk
T +456550 1299

Referat til punkt
Dagsorden godkendt

Godkendelse af re- Referat til punkt
ferat
Fra mødet den 10. december 2018
Referat godkendt.
2. Orienteringspunkt Videnskabsteori eksamen
Nyt fra studieleder Som opfølgning på studienævnets studerendes henvendelse vedrørende eksamen i videnskabsteori ved sidste studienævnsmøde, har
sagen været til høring i uddannelsernes juridiske bagland. Eksamensformen for kommende eksamen er klarlagt. Fremtidig eksamensform
tages op til genbehandling. Se senere punkt.
Nyt sundhedsudspil
Der er kommet nyt sundhedsudspil fra Arbejdsgruppen, der berører
høreområdet. Forslaget har været til høring. Gamle fejlnotater kom
med over i det nye. Desuden er det foreslået at der skal være autoriSyddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M
T +45 6550 1000
www.sdu.dk

sation for de der udfører høreprøver og behandler med høreapparater.
Nyt fra Studiekoor- Orientering om transportudgifter ved praktikophold
dinator
Følgende meddelelse er sendt til de studerende d. 19/12:
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har meddelt universiteterne, at vi ikke må udbetale transport – og indkvarteringsrefusion til
studerende i forbindelse med klinikophold. Den nuværende ordning
udfases derfor fra og med efteråret 2019. Studerende vil således stadig få tilskud til transport- og indkvarteringsudgifter i forbindelse med
klinikophold aflagt i efteråret 2018 og i foråret 2019 efter de gældende
retningslinjer.
Det er ikke universitetets ønske at indstille refusionen, og vi arbejder
sammen med de andre universiteter for, at der findes en løsning gældende fra efteråret 2019 og fremadrettet. Vi kan dog ikke garantere
noget. I vil blive orienteret senest i april 2019.
Se behandlingspunkt under ”Andet”
Nyt fra studerende Intet nyt til dette punkt.

3. Drøftelsespunkt
Behandling af ansøgninger

Sager til behandling
Sagsfremstilling
Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet
fremgår af Oversigten over ansøgninger, som ligger på studienævnets
SharePoint side.
Referat til punkt
Studienævnet behandlede de indkomne ansøgninger.
Beslutning
Imødekommelser:
 Yderligere prøveforsøg (1)

Eksamen

Intet under dette punkt

Studieordning

BA Audiologi Videnskabsteori
Sagsfremstilling
Der er fortsat diskussion om studieordningens tekst vedrørende eksamen i videnskabsteori. Forslag til tekst blev fremsendt inden mødet.
Det mest hensigtsmæssige men ikke nødvendige er, at audiologiuddannelsen og audiologopædiuddannelsen har samme tekst og eksamensform.
Punkt til referat
Studienævnet drøftede kort forslaget til studieordningsændring. Der vil
fremadrettet være et mere struktureret samarbejde med Humaniora,
for at sikre den nemmeste praksis. Ændringen gik på at de studerende
udarbejder en portefølje, i stedet for en hjemmeopgave. Eksamensopgaven vil have en individuel opdeling af Videnskabsteori- og stati-
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stik-delen. Bedømmelsen vil være samlet og vil være B/IB. Ved reeksamen vil den studerende kun skulle eksamineres i den dumpede del.
Beslutning
Studienævnet vurderede ændringer til at være en god mulighed for de
studerende at udnytte hinandens styrker.
Udsættes til næste studienævnsmøde.
Studieordningsændring – Projektorienteret forløb I
Sagsfremstilling
Der er indsendt et ønske om studieordningsændring af kursets eksamen og censur prøveform.
Indstilling
Studienævnet drøfter ændring og beslutter om den kan imødekommes.
Referat til punkt
Studienævnet drøftede kort forslaget vedrørende hjemmeopgaven.
Der ønskes at det fremadrettet bliver vejlederen der skal godkende.
Beslutning
Studieordningsændring vedtaget.
Kvalitetspolitikken Studienævnets arbejde delpolitikker 2019
Sagsfremstilling
Det er tid til at drøfte studienævnets arbejde med implementeringen af
kvalitetspolitikken for 2019. Delpolitikkerne er:
1. Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling
2. Delpolitik for rekruttering og optagelse
Indstilling
Studienævnet drøfter tidspunkt og form for behandling af gennemgang
af årets delpolitikker.
Referat til punkt
Studienævnets næstformand har til opgave at gennemgå delpolitikkerne ud fra nøgletal, praksis og de studerendes opfattelse.
Studienævnet drøftede den mest optimale rækkefølge for gennemgangen af delpolitik.
Beslutning
Studienævnet vedtog årshjulet:
Forår: rekruttering og optag. Med udgangspunkt i at strække sig over
hele året. Forventes at tages op til vurdering den 1. april.
Efterår: universitetspædagogik og pædagogiske kompetenceudvikling
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Undervisningsevaluering
Sagsfremstilling
Der er kommet evalueringer og handlingsplaner i nedenstående moduler til behandling i studienævnet.
Indstilling
Studienævnet gennemgår rapporten og behandlet den iht. De vedtagne princippet og metoder.
”Sprogvidenskab - E18”
”Akustik for audiologer – E18”
”Medicinsk Audiologi – E18”
”Målemetoder, høreapparatbehandling og -tilpasning – E18”
“Projektorienteret forløb”
Referat til punkt
Studienævnet drøftede tendensen af for få evalueringsbesvarelser.
Studienævnet havde følgende bemærkninger til handlingsplanerne:
Sprogvidenskab: tages ad notam.
Akustik for audiologer: de studerende meldte problemer med skemaet
de første uger. Underviseren gøres opmærksom på en problemstilling
for de studerende med overgangen fra gymnasiet til universitetet.
Medicinsk audiologi I: generelt en fin evaluering. Studienævnet var
særligt tilfredse med at der tages højde fra de forskellige studiebaggrunde, og at der er blevet udarbejdet en videofilm. Underviseren for
Pædagogisk audiologi I og SVM tager kontakt til underviser med henblik på at koordinere og optimere forudsætningerne for logopæderne.
Målemetoder, høreapparatbehandling og -tilpasning: tages ad notam.
Projektorienteret forløb: det er fint med større fokus på at give bedre
information til de studerende, med henblik på at de bliver bedre klædt
på. De studerende er glade for muligheden for at bytte internt.
Beslutning
Alle handleplaner blev godkendt. Underviserne informeres.
Studiekoordinator har med studentermedhjælperne lavet aftale om
mulighed for at flytte udsendelsen af undervisningsevalueringer. Underviserne blev informeret om denne mulighed pr. mail.
Studiemiljøundersøgelse 2017 – handlingsplan
Sagsfremstilling
Der blev tilbage i 2017 foretaget en studiemiljøundersøgelse, hvor ud
fra studienævnet udarbejdede en handlingsplan dækkende 2017-2019
Indstilling
Studienævnet drøfter, hvad status er på implementeringen af handlingsplanen. Er der blevet gjort noget siden handlingsplanen blev udarbejdet?
Referat til punkt
Studienævnet drøftede status på implementeringen af handleplanen.
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Ledighedstallene er meget små, men dog ikke blevet informeret ud på
BB. Der er ikke blevet arbejdet videre med at synliggøre forskellen på
audiologiassistenter og audiologer, men der er i dag større bevidsthed
blandt aftagerne. Særligt efter at flere audiologer er blevet færdige.
Studienævnet drøftede muligheden for at lade de lave ledighedstal
indgå som en del af marketingsstrategien, så eventuelle nye studerende ikke bliver påvirket af frygten for ledighed.
Beslutning
ÅMG udarbejder et nyhedsbrev, hvor ledighedstallene informeres ud
Undervisning

Opfølgning censorformandsskabs årsberetning 2017
Sagsfremstilling
Sagen genbehandlet.
Fremlagt ved sidste studienævnsmøde under orientering.
Indstilling
Fokus på nedenstående to udsagn.
• Studerende med en audiologisk BA-grad har de største udfordringer (end audiologopæder) med faget Videnskabelig
metode og analyse (SDU)
• De studerende i Audiologi 2 bør have mere viden om systemets opbygning og lovgivningen – særligt i forbindelse med
hjælpemidler til uddannelse og erhverv
Begge punkter blev diskuteret ved censorformandskabets møde
5.10.2017, hvor ÅMG deltog, og er dels håndteret i den reviderede BA
studieordning, og bliver håndteret i nye kandidat studieordning. Censorformandskabet blev orienteret om det ved mødet oktober 2017,
ligesom de blev orienteret om BA studieordningen 2017.
Referat til punkt
Arbejdsgang vedrørende censorformandsskabets årsberetning. Der
udsendes en blanket til censorerne efter hver eksamen, hvor de kan
indberette eventuelle kommentarer eller problemstillinger. Eventuelle
indberetninger sendes til censorformandskabet.
Vedr. de to punkter i indstillingen havde studienævnet følgende kommentar:
• Problemstilling adresseres. Faget tænkes at blive ændret. Uddannelsen er klar over problemstillingen og arbejder med en revision
af kurset, samt de studerendes kompetencer på området.
• Der er tale om et kursus på KUA.
Studienævnet drøftede endvidere muligheden for at få Audiologi ind
som en del af navnet på censorkorpset.
Beslutning
Studiekoordinator undersøger muligheden for navneændring af censorformandskabet, da Audiologi ønsker at indgå i navnet.
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Andet

Forslag til lov om ændring af bekendtgørelser i høring
Sagsfremstilling
Der er udsendt høring over udkast til ny bachelorbekendtgørelse, ny kandidatbekendtgørelse og ny uddannelsesbekendtgørelse.

Indstilling
Studienævnet drøfter lovforslaget og indgiver evt. bemærkninger til
høring.
Referat til punkt
Studienævnet drøftede ændringerne til bekendtgørelserne. Studienævnet havde nogle bemærkninger til kandidatbekendtgørelserne der
er blevet meldt tilbage til styrelsen som kommentarer:
1) … ønsker retskravet til optagelse på kandidatuddannelsen i
Audiologi efter endt bacheloruddannelse i audiologi, udvidet
til 3 år.
2) Forudsætning for optagelsen på kandidatuddannelsen er, at
ansøgeren besidder viden, kundskaber og færdigheder svarende til dem, der erhverves gennem bacheloruddannelsen i
audiologi, eller en udenlandsk uddannelse svarende hertil.
Adgang kan også gives til bachelorer i audiologopædi der tager de i studieordningen anførte suppleringsfag.
Forslag til lov om ændring af transportudgifterne ved praktik
Sagsfremstilling
SN overvejer henvendelse til ministeriet.
Man foreslår at studienævnet overvejer en officiel henvendelse til
ministeriet fra uddannelsen, vedrørende tilbagetrækning af transporttilskud og tilskud til overnatning for studerende i praktik.
Vi kan drøfte om studienævnet individuelt eller sammen med de øvrige sundhedsvidenskabelige uddannelser med praktik, bør rette henvendelse til ministeriet.
Referat af punkt
Studienævnet drøftede om de kan og skal gøre noget i sagens vedrørende transportudgifter samt udgifter til logi ved klinikophold. Argumenterne mod forslaget var at det gør det sværere for os at servicere
og udsende studerende til de mere perifere dele af landet, uddannelsen foregår kun her og det er en enorm omkostning for de studerende.
Følgende muligheder blev drøftet:
 Udarbejde en henvendelse officielt fra studienævnet til styrelsen. Få aftagere til at underskrive.
 Åbne dialog med andre berørte uddannelser og gå med i front
Tage fat i aftagerpanelet og bede dem støtte op om sagen.
 Henvende os til andre styrelser som er berørte, med henblik
på at sagen har konsekvenser for flere områder. Eksempelvis
har begrænsningen på at komme ud konsekvenser for innovationsarbejdet.
 Studerende laver et debatindlæg eller kronik til Stiftstidende.
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Beslutning
SBLW og OBH undersøger de faktuelle omkostninger ved et praktikophold med transportudgifter og logi, med udgangspunkt i et ophold
på en måned med 4 ugentlige overnatninger i Køge og Holstebro.
HJL og ÅMG laver et endeligt oplæg som underskrives af studienævnets formand, næstformand og studiekoordinator, som sendes til aftagere og hørerehabiliteringsgruppen.
Forslag til lov om ændring af universitetslov i høring
Sagsfremstilling
Der er udsendt høring over udkast til ny universitetslov. Høringen skal
ses i sammenhæng med den politiske aftale om mere fleksible universitetsuddannelser, som blev indgået mellem regeringen og alle øvrige
politiske partier den 6. december 2018.
Indstilling
Studienævnet drøfter lovforslaget
Referat af punkt
Studienævnet drøftede ændringerne til universitetsloven. Studienævnet var særligt positive over retskravet på 3 år.
4. Eventuelt

Intet til dette punkt.

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-studieleder

Anne-Sofie Holm Arnoldus
Studiekoordinator
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