Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat

9. juli 2019

Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

17. juni 2019, kl. 9.00-12.30

Sted

Lokale 17.109, WP17 1. sal

Inviterede

Studieleder Ågot Møller Grøntved (ÅMG) – Klinisk Institut
Sille Vilain Meulengracht – observatør fra HUM
Adjunkt Christian Brandt (CB) – Klinisk Institut (den første time)
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
Lektor Tobias Neher (TN) – observatør (den første halve time)
Rune – observatør
Ann Hermansen – observatør

Afbud fra

Sille Vilain Meulengracht
Peter Møller Juhl
Nanna Lund Hansen

Dagsorden sendt til
orientering til
Mødeleder

-

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referat

asharnoldus@health.sdu.dk
T +4565501299

Ågot Møller Grøntved

Dagsorden d.d. godkendt, med ønske om at punkt om
kandidatstudieordning tages op efter orienteringspunkterne
Referat fra den 13. maj godkendt

2. Orienteringspunkt •
Nyt fra studieleder
•

SDU har søgt og fået tilsagn til økonomisk støtte til praktikophold
og transport for E19.
Studielederen har været i kontakt med kontorchef fra
sundhedsstyrelsen vedr. uddannelserne. Flere interne personer
har været involveret i at se på hvordan BA lever op til de danske
standarder, når man driver en audiologisk klinik. Studieordningen

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

•

Nyt fra
studiekoordinator

•
•
•

er blevet gennemgået punkt for punkt, hvor vi lever op til de
danske standarder. Enkelte punkter korrigeres – eks. propper og
marketing.
Studielederen har været i kontakt med David Morris, der er
ansvarlig for audiologiuddannelsen på KU, mhp. at arrangere et
møde med studienævnet på KU. Der er arrangeret et formøde den
29. august 2019. På sigt vil det være eftertragtet at have
studerende med.
Ny faglig tutor stilling
Valg af ny næstformand (studenterrepræsentant)
Sagsbehandling i SAGA

Nyt fra studerende Intet nyt til dette punkt
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.
Referat til punkt
Studienævnets behandlede de indkomne ansøgninger
Beslutning
Imødekommelser:
• Andre dispensationstyper (1)

4. Studieordninger,
Ny kandidatstudieordning - forløbsmodeller
kompetencebeskriv Sagsfremstilling:
elser og
Arbejdsgruppe bestående af deltagere fra HUM, SUND og med
fagbeskrivelser (§ studenterrepræsentant har arbejdet med nye modeller til forløbsmodel
18, stk. 4, nr. 2)
for kandidatstudieordningen. Studienævnet tager udgangspunkt i
drøftelser ved studienævnsmøde den 13. maj 2019.
Referat til punkt
Ændringer i det samlede studieforløb vil have konsekvenser for flere
kurser, der vil skulle laves om. Ved valg af model A vil der blive frigivet
mulighed for udlandsophold på 3. semester, hvilket studienævnet
anser for at have store fordele. Studienævnet vil kunne give
dispensation til kurset AUI. Studienævnet drøftede hvorvidt, der var
behov for at rykke rundt på nogle af kurserne fra 2. semester, hvor der
er 6 kurser. Dette blev dog ikke vurderet til at være nødvendigt. Det vil
dog være nødvendigt at tage højde for eksamensformerne på 2.
semester. Afstemning: studienævnet stemte enstemmigt for model A.
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Beslutning
Studienævnet drøftede forløbsmodeller med udgangspunkt i TN’s
inputs, og vedtog at ny kandidatstudieordning skal bygges op omkring
model A.
Internationalt ophold
Sagsfremstilling
Koordinator for internationalt ophold på SUND fortæller om
opbygningen af et internationalt forløb - særligt på kandidatuddannelsen, med henblik på om det har nogen betydning for ny
kandidatstudieordning
Referat til punkt
Ditte Marie Salling præsenterede data vedr. internationalt ophold på
audiologi-uddannelsen og dertilhørende fordele og ulemper. Der
findes ikke mange tilsvarende overbygninger internationalt, hvilket
vanskeliggør muligheden for et mobilitetsvindue. Ny
kandidatstudieordning lægger op til udveksling på 3. semester, hvor
der ligger et projektorienteret forløb. Nordplus er det bedste
udgangspunkt for en aftale internationalt – aftaler i Norden.
Audiologiuddannelsen er en dansksproget uddannelse, hvilket skaber
en sprogbarriere. Det vil være nødvendigt med et helt semester på
engelsk. Pt. vil studerende kunne søge om internationalt ophold på 3.
semester, men vil selv skulle betale for derefter at søge om legater.
Studienævnet kan give dispensation til obligatoriske kurser med
forhåndsgodkendelse, samt godkende valgfag udbudt af anden
uddannelse på et andet fakultet.
Beslutning
Studienævnet drøfter fremadrettet en beslutning om, hvordan det
internationale ophold skal se ud. DMS vil da kigge på at lave en
model. Hvad skal vores praksis være. Fx på kandidatniveau – da vil
det være selvarrangeret ophold.
Studienævnet udarbejder en liste over hvilke fag der kan godkendes til
dispensation, mhp. at internationalt kontor kan udarbejde en oversigt.
Der skal åbnes op for et mobilitetsvindue. Tages op ved
studienævnsmøde i E19.
Projektorienteret forløb
Sagsfremstilling
Der er blevet udarbejdet et udkast til korrigerede eksamensbestemmelser på Projektorienteret forløb I på bacheloruddannelsen
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Referat af punkt
Studienævnet gennemgik udkastet vedr. nye eksamensbestemmelser,
hvor deltagelse, logbog samt skriftlig opgave opdeles med separat
ECTS-vægtning. Desuden laves tilstræbte uger for praktikophold om
til tilstræbte 5-7 ugers praktikophold på projektorienteret forløb II.
Beslutning
Studienævnet godkendte forslaget, inkl. nye eksamensbestemmelser
fra E19.
Patientkontakt i audiologisk klinik
Sagsfremstilling
Problempunkt om indhold i ”patientkontakt i audiologisk klinik” på
kandidatuddannelsen i audiologi. Henvendelse fra humaniora om
indholdet i dette fag diskuteres.
Referat af punkt
Der er en problemstillingen, hvor der er overlap for en del studerende,
som har taget en pædagogisk audiologisk bachelor. HUM meddeler at
faget er tiltænkt tekniske audiologer. Med udgangspunkt i
henvendelse skal kurset ikke udbydes til de pædagogiske audiologer,
gældende fra F20. Der skal udbydes at andet/nyt fag til de pæd. aud.
Beslutning
Studienævnet anbefaler et måle-fag med mere praksis. Evt. finde flere
kurser mhp. at lave det til et valgfag. SBLW taget kontakt til nogle
medstuderende fra den pædagogiske retning, og ÅGM kontakter med
HUM, mhp. at finde et passende kursus.
5. Kvalitetssikring og Studiemiljøundersøgelse 2019
-udvikling af
Sagsfremstilling
uddannelse og
Der er kommet en Studiemiljøundersøgelse for 2019. Efter
undervisning (§ 18,
studienævnsmødet i maj, er der nu samlet en oversigt over SMU
stk. 4, nr. 1)
for hele SUND og SDU. Der er desuden udarbejdet et udkast til en
handleplan til audiologiuddannelsens SMU.
Beslutning
Punktet udsættes til september.
Undervisningsevalueringer
Sagsfremstilling
Der er indkommet evaluering og handlingsplan i nedenstående
moduler for F19 til behandling i studienævnet
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Referat til punkt
Psykoakustik: Ad notam
Høreapparatbehandling II: Undervisere og studerendes skal gøres
opmærksom på at de ved fejl i lokaler skal kontakte teknisk service VB giver besked til undervisere. Studiekoordinator anmoder om
optimeret information til underviserne i de enkelte lokaler. Ad notam.
Projektorienteret forløb KA: God ide at holde orienteringsmøde på 2.
semester i stedet for på 3. semester, for at forberede de studerende i
bedre tid. Derudover bør orienteringsmødet vedr. projektorienteret
forløb og specialet holdes samlet, hvorefter et mere intenst
specialeforløb starter på 3. semester. Ad notam. Vil effektueres fra
2020.
Patientkontakt i audiologisk klinik: Ad notam
Aktuelle emner i høreapparatforskning: OK
Audiologiske målemetoder I & Høreapparatbehandling I: udskydes
Psykolingvistik: Ad notam.
Psykologi for audiologer: OK
Anatomi og fysiologi: Ad notam. Flere studerende betvivler emnernes
relevans. ÅGM gør opmærksom på at kurset er en forudsætning for at
kunne forstå senere kurser vedr. eksempelvis sygdomslære og
medicinske sammenhænge. Løsningen kan være at give skriftlig
information til de studerende, om at kurset er for at give generel
forståelse, i begyndelsen af kurset på BB. Underviserne informeres
om at give samme besked om, at det er for at give generel forståelse.
Projektorienteret forløb inden for Audiologi II: Ad notam. Der skal
tages højde for at studerende der skriver sammen, skal i praktik
samtidig. De studerende skal selv gøre opmærksom på dette!
Beslutning
Studienævnet drøftede og godkendte de indkomne handlingsplaner.
6. Eksamensplanlægn Reeksamensdatoer
ing (§ 18, stk. 4, nr. Sagsfremstilling
3)
Reeksamensplaner for S19 klar til godkendelse i studienævnet. Der
manglede en enkelt dato.
Beslutning
Studienævnet drøftede og godkendte reeksamensplanen
7. Øvrige sager (§ 18, Valg af ny næstformand
stk. 4, nr. 5)
Sagsfremstilling
Studienævnet skal udvælge ny næstformand
Beslutning
Ny næstformand blev Simon Blanco Lon With
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8. Eventuelt

Ved bacheloruddannede på gl. ordning der kommer over på ny
kandidatstudieordning (2020), er der da behov for suppleringsfag?
Skal fremgå i kandidatstudieordningen. Drøftes senere.
Studiestartsprøvetekst, til orientering
Farvel til Tipiha, og tak for hendes indsats for uddannelsen.

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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