Uddannelse & Kvalitet,
Sundhedsvidenskab

Referat

14. november 2019

Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

5. november 2019, kl. 13.30-16.00

Sted

Lokale 25.111, WP25, 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/faglig vejleder Ole Birkkjær Hougaard (OBH)
Studerende Simon Blanco Lon With (SBLW)
Studerende Jonas Martin Smidt
Studerende Anna Hae Jin Jessen
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – Klinisk Institut
Lektor Tobias Neher (TN) – observatør

Afbud fra

Peter Møller Juhl
Tobias Neher
Anna Hae Jin Jessen

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

Udsættes til næste studienævnsmøde

2. Orienteringspunkt - OUH/SDU-klinik er blevet godkendt og det forventes at kunne
Nyt fra studieleder indvies i løbet af F20 i forbindelse med projektorienteret forløb.
- CB har været i Sverige, hvor svenske audiologiuddannelser holder
hvert år holder et møde med skandinaviske repræsentanter. Mødet
har fokus på erfaringsudveksling og undervisning. Norge og Danmark
var repræsenteret. I Sverige er der ønske om at lave en
kandidatuddannelse, men der er generel modstand fra regeringen at
oprette ny kandidatuddannelser. Alle universiteter melder at have
problemer med at rekruttere ny studerende. De svenske og den
norske audiologiuddannelse(r) minder om vores, men nogle har mere

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

fokus på kliniske færdigheder og dermed mere praktik.

Nyt fra
studiekoordinator

- Der er en forhenværende stud. der proklamerer at være
færdiguddannet bachelor i audiologi i en video på en offentlig kanal.
Denne stud har ikke færdiggjort sin BA, og studiekoordinatoren har i
den forbindelse inddraget juristen. Der vurdere ikke at kunne gøres
noget aktuelt.

Nyt fra studerende SBLW: reklamerer for studienævnet på uddannelserne.
OBH: julefrokost om 3 uger
3. Drøftelsespunkt
Behandling af
ansøgninger fra
studerende (§ 18,
stk. 4, nr. 4)

Dispensationsansøgninger
Sagsfremstilling:
Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet
fremgår i SAGA.
Referat til punkt
Studienævnets behandlede de indkomne ansøgninger
Beslutning
Imødekommet:
• Artikelspeciale-form på engelsk (1)

4. Studieordninger,
Fagspecifikke kompetencemål
kompetencebeskriv Sagsfremstilling
elser og
Studieleder har udarbejdet et udkast til nye fagspecifikke
fagbeskrivelser (§ kompetencemål til ny kandidatstudieordning.
18, stk. 4, nr. 2)
Beslutning
Studienævnet gennemgik de reviderede kompetencemål og gav
inputs og rettelser dertil. Studieleder udarbejder en revideret udgave
med rettelserne, og relaterer kurserne til målene.
Korrigerede modulbeskrivelser til ny kandidatstudieordning
Sagsfremstilling
Studieordningen for kandidatuddannelsen i audiologi revideres.
Korrigerede modulbeskrivelser er klar til godkendelse
Bilag
Aktuelle emner i Høreapparat-forskning
Patientkontakt i audiologisk klinik
Projektorienteret forløb KA
Videregående audiologiske målemetoder
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Sagsfremstilling
Studienævnet drøftede og godkendte de korrigerede
modulbeskrivelser
Korrigerede modulbeskrivelser til revideret
bachelorstudieordning
Sagsfremstilling
Studieordningen for bacheloruddannelsen i audiologi justeres.
Korrigerede modulbeskrivelser er klar til godkendelse.
Med baggrund i tidligere evalueringer og handleplaner foreslås
vedhæftede korrektioner for BA studieordningen audiologi.
Bilag
Anatomi og Fysiologi deles i to selvstændige fag.
Medicinsk audiologi 2
Audiologiske målemetoder 2
Behandlingskommunikation
Indstilling
Studienævnet drøftede og godkendte de korrigerede
modulbeskrivelser
Ny kandidatstudieordning
Sagsfremstilling
Studieordningens tekst er revideret. Der er udarbejdet et udkast til ny
kandidatstudieordning for audiologi samt for retskrav til studerende i
pædagogisk audiologi
Bilag
Odin – udkast kandidatstudieordning
Referat til punkt
Suppleringsfag: Audiologiske målemetoder II + HA-fag
Beslutning
Studienævnet drøftede udkastet til ny kandidatstudieordning for
audiologi samt for retskrav til studerende, og havde kun kommentarer
til formalia. Studieleder arbejder videre med udkastet, sammen med
undervisere på baggrund af tilbagemelding fra mødet. Endelige
forslag bliver sendt i høring.
Internationalt forløb
Sagsfremstilling
Efter oplæg fra koordinator for internationale ophold er der et
opsamlingspunkt/diskussionspunkt mhp. mobilitetsvindue på
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uddannelsen. På kandidatuddannelsen vil mobilitetsvinduet blive
placeret på 3. semester. Hvad med bacheloruddannelsen.
Beslutning
Studienævnet drøftede et evt. mobilitetsvindue, og vedtog at placere
dette på 5. og 6. semester på bacheloruddannelsen.
Studiekoordinator giver international koordinator besked.
5. Kvalitetssikring og
-udvikling af
uddannelse og
undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

Akkreditering 2020
Sagsfremstilling
I 2020 skal SDU institutionsakkrediteres. Det berør arbejdet med
uddannelserne også i SN. Vi skal desuden i gang med behandling af
delpolitik 4: Delpolitik for universitetspædagogik og pædagogisk
kompetenceudvikling
Næstformand præsenterer et oplæg om delpolitik 4 pba.
uddannelsesberetningen 2018.
Referat til punkt
Næstformanden gennemgik delpolitikken pba. hjemmesiden samt
uddannelsesberetningen 2018. Der blev givet karakter 0-4, hvor 4 er
bedst, mens 0 er ved ikke. Næstformanden pointerede at Audiologi
opfylder flere af kravene, men at der også er flere områder, hvor der
specielt fra centralt hold er mangler.
Beslutning
Studieleder gennemgår delpolitik pba. næstformandens gennemgang,
og udarbejder en handleplan.
Studenterevaluering 2019
Sagsfremstilling
Handleplan til studenterevaluering 2019, udarbejdet ved
studienævnsmøde den 2. september 2019, er klar til endelig
godkendelse i studienævnet.
Beslutning
Punktet udsættes til næste gang
Undervisningsevalueringer
Sagsfremstilling
Der er indkommet evaluering og handlingsplan i nedenstående
moduler for F19 til behandling i studienævnet.
Bilag
Stemmelidelser, F19
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Beslutning
Studienævnet gennemgik handleplan og evaluering og godkendte
handleplanen.
6. Eksamensplanlægn Intet nyt til dette punkt
ing (§ 18, stk. 4, nr.
3)
7. Øvrige sager (§ 18, Verdensmål på audiologi
stk. 4, nr. 5)
Sagsfremstilling
Hvordan forholder Audiologi sig i forhold til at SDU er blevet
verdensmålsorienteret? Simon har udarbejdet et udkast.
Referat til punkt
Der sker e-læringsforløb om verdensmål på hele SDU. Hver
uddannelse skal som minimum synliggøre ét valgfag der arbejder med
verdensmålene. Bachelorprojekt og kandidatspeciale skal kunne
vinkles mod verdensmålene. Verdensmål #3 er mest relevant for os.
Punktet udsættes til januar 2020.
8. Eventuelt

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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