Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat

28 maj 20199

Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

13. maj 2019, kl. 9.00-12.30

Sted

Lokale 19.07, WP19 stuen

Inviterede

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
Adjunkt Tobias Neher (TN) – Observatør

Afbud fra

Thipiha Rubachandran
Simon Blanco Lon With
Tobias Neher

Referat sendt til orientering til
Mødeleder

-

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
referat

asharnoldus@health.sdu.dk
T +456550 1299

Ågot Møller Grøntved

Referat fra den 1. april 2019 godkendt

2. Orienteringspunkt •
Nyt fra studieleder

•

•

Der blev afholdt statusmøde på audiologi-uddannelsen i april 2019,
hvor alt omkring uddannelsen blev drøftet. Fakultetet kom med anbefalinger ud fra nøgletal og uddannelsesberetning, med henblik
på, hvad der skal ske i de kommende år.
ÅGM gennemgik handleplan for det kommende års arbejde, som
afledt af statusmødet, mhp. behandling af enkelte punkter i studienævnet.
Der er kommet en ny sundhedslov, hvor organisering med den
audiologiske strukturering er lavet om – rehabiliseringsprocessen
bliver anderledes

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

•

Nyt fra studiekoordina- •
tor
•

Videnskabsteori får ny underviser i E19 (samme underviser på
Videnskabsteori BA og Videnskabelig Analyse KA). Studienævnets
anbefalede lærebog blev ikke fundet anvendelig, men vil fungere
som supplerende materiale. Arbejder fortsat på ny grundbog
Retskrav godkendt
Der er ansat ny faglig vejleder; Ole Birkkjær Hougaard

Nyt fra studerende

•

3. Drøftelsespunkt
Behandling af ansøgninger fra studerende (§ 18, stk. 4,
nr 4)

Dispensationsansøgninger
Sagsfremstilling:
Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet
fremgår af Oversigt over ansøgninger, som ligger på studienævnets
SharePoint side.

Status på dimission? Budget er godkendt.

Referat til punkt
Studienævnets behandlede de indkomne ansøgninger
Beslutning
Imødekommelser:
• Udsættelse af afleveringsfrist af kandidatspecial (3)
• Udsættelse af afleveringsfrist af eksamensopgave (2)
• Særlige prøvevilkår (1)
4. Kvalitetssikring og Studiemiljøundersøgelse 2019
-udvikling af udSagsfremstilling
dannelse og under- Studienævnet bedes drøfte den nye Studiemiljøundersøgelse 2019,
visning (§ 18, stk. 4,
med fokus på de audiologi-studerendes besvarelser.
nr 1)
Referat af punkt
Studienævnet gennemgik alle punkter i SMU’en.
Studienævnet fremhævede følgende punkter:
• Lavt gennemsnitligt timeantal
• Sociale arrangementer
• God kontaktmulighed til undervisere
• Nul alkoholpolitik
• Ensomhed, særligt blandt kandidatstuderende
• Mulighed for social studiestart til kandidatstuderende?
• Stresssymptomer i dagligdagen
• Krænkende adfærd
• Kursustilbud
• Information til henholdsvis bachelor- og kandidatstuderende
• Vejledning på SUND

Side 2

•

Kontaktoplysninger ved ulykkestilfælde i laboratoriet

Beslutning
ASHA udarbejder et udkast en handleplan på baggrund af studienævnets drøftelser. Udkast til handleplan og SMU 2019 for SUND og
SDU bliver taget op ved næste studienævnsmøde i juni.

Undervisningsevalueringer
Sagsfremstilling:
Der er indkommet evaluering og handlingsplan i nedenstående modul
til behandling i studienævnet
Bilag
Profylaktisk Audiologi – F19
Sprogtilegnelse – F19
Referat af punkt
Studienævnet gennemgik og drøftede handleplanerne, og havde ingen kommentarer.
Beslutning
Studienævnet drøftede og godkendte handleplanerne
5. Eksamensplanlæg- Intet til dette punkt
ning (§ 18, stk. 4,
nr. 3)
6. Studieordninger,
Indføring af studiestartsprøve
kompetencebeskri- Sagsfremstilling:
velser og fagbeNøgletallene for frafald inden for 1. studieår på audiologi er for 3. år i
skrivelser (§ 18, stk.træk røde. Det har fort til ændrede adgangskrav allerede. Det fører nu
4, nr 2)
til forslagene a) Indførelse af studiestartsprøve og b) Opdeling af eksamen i anatomi og fysiologi I og anatomi og fysiologi II igen. A) behandles i dag B) behandles efter evaluering ved næste SN-møde.
Referat af punkt
Nye studerende får registreret tilstedeværelse i de to første uger i
september. Både den ordinære og reeksamen skal være afviklet inden
den 16. september, så de kan nå at blive registreret af Registrering &
Legalitet inden den 1. oktober. Studienævnet diskuterede sammensætningen af studiestartsprøven. De faglige tutorer og undervisere
registrerer tilstedeværelse i de to første uger (alle faglige arrangementer indgår). De studerende registreres:
1. uge: til og med torsdag.
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2. uge: onsdag til fredag (mandag og tirsdag indsamles og registreres
oplysninger)
Det skal være muligt for de studerende at søge dispensation hos studienævnet med lægeerklæring.
Beslutning
Studienævnet drøftede og godkendte principperne. ÅGM, VB og
ASHA går videre med at udarbejde en tekst, ud fra ovenstående principper.

Ny kandidatstudieordning - forløbsmodeller
Sagsfremstilling:
Arbejdsgruppe bestående af deltagere fra HUM, SUND og med studenterrepræsentant har arbejdet med nye modeller til forløbsmodel for
kandidatstudieordningen.
Bilag
Kandidat studieordning forslag 5.3.19
Referat af punkt
ÅGM gennemgik de fire forløbsmodeller og tankerne bag.
Videregående Akustik er lavet som et kursus der skulle give forudsætning til at kunne følge avanceret Høreapparat Teknik. Videregående Akustik anbefales at ligge før Avanceret Høreapparat Teknik, for at
opnå det mest optimale samspil. Der er ligeledes ønske om at afvikle
høreapparatfag inden det Projektorienterede Forløb. Ved at inkludere
MAT lab i de fire høreapparat-kurser, åbnes 3. semester op for udveksling (alle fag på 3. semester kan være valgbare).
TN bør deltage i næste studienævnsmøde i juni, med henblik på at
han kan give sine synspunkter til den bedste opbygning af uddannelsen.
Beslutning
Beslutningen udsættes til næste studienævnsmøde
7. Øvrige sager (§ 18, Intet til dette punkt
stk. 4, nr. 5)
8. Eventuelt

-

-

Fra juni 2019 overgår sagsbehandling til SAGA
Der er ansat 4 sociale tutorer til E19 – Simon Blanco Lon With,
René Gyldenlund Pedersen, Katrine Sørensen (4. semester) og
Ann Schöler Raadahl Hermansen (2. semester)
Der blev efterspurgt status på faglige tutorer – studiekoordinatoren kan informere om, at det fortsat er i proces
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Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-studieleder

Anne-Sofie Holm Arnoldus
Studiekoordinator

Med venlig hilsen
Anne-Sofie Holm Arnoldus
AC Fuldmægtig
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab
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