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Referat

26. maj 2020

Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

25. maj 2020, kl. 9.00-12.30

Sted

Zoom meeting

Inviterede

Studieleder Ågot Møller Grøntved (ÅMG) – Klinisk Institut
Sille Vilain Meulengracht (SVM) – observatør fra HUM
Adjunkt Christian Brandt (CB) – Klinisk Institut
Lektor Peter Møller Juhl (PMJ) – Mads Clausen Instituttet
Studerende Simon Blanco Lon With (SBLW)
Studerende Anna Hae Jin Jessen (AHJJ)
Studerende Nhi Yen Tran (NYT)
Studerende Thiviya Pulendralingam (TS)
Studiesekretær Vibeke Bennedsen (VB) – observatør
Lektor Tobias Neher (TN) – observatør
Helle Jung Lawaetz (HJL) – observatør
Anne-Sofie Holm Arnoldus (studiekoordinator)
Faglig vejleder
Ann Schøler Raadahl Hermansen - observatør
Benedikte Degn Mikkelsen - observatør
Sofie Høegh Hindsgaul - observatør

Afbud fra

Faglig vejleder
Peter Møller Juhl
Sofie Høegh Hindsgaul

Dagsorden sendt til
orientering til
Mødeleder

-

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af
referat
2. Orienteringspunkt
Nyt fra studieleder

asharnoldus@health.sdu.dk
T +4565501299

Ågot Møller Grøntved

Dagsorden d.d. – godkendt
Udskudt til juni
•
•

NY SDU/OUH-klinik er nu taget i anvendelse
Undervisning med øvelser er genoptaget, idet der er givet
adgang for studerende og undervisere til øvelserne. Alle fag og

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

•

•

eksaminer i fag med afvikling af øvelser for at gennemføre
eksamen, er opretholdt.
Undervisningsevalueringer; nyt system på sundhedsvidenskab
justeres og testes bl.a.af audiologi i E2020-F2021. EVAL kører i
forvejen på Humaniora, og flere har allerede stiftet bekendtskab
med systemet, der har flere organisatoriske fordele. Skemaerne
skal tilrettelægges og korrigeres i forhold til klinikfag mm, og
studienævnet vil blive inkluderet i udarbejdelse af hertil.
Studieaktivitet. Uddannelsen skal indrapportere til fakultetet om
uddannelsens etablerede tiltag for at øge studieaktiviteten.
Opgørelse over de studerendes selvrapporterede studieaktivitet
på audiologi er alt for lav, og uddannelsen er blevet peget ud af
universitetsledelsen og ministeriet, til at skulle redegøre for
forholdene, og skal sørge for at de studerendes studieaktivitet
bliver hævet op på niveau med et fuldtidsstudie. ÅMG har
indsendt materiale for hvad vi har gjort, hvad vi har af planer og
tidshorisonten. SVM henviser til at de studerende bør informeres
om forholdene, samt at tutorer bør gøre en indsats overfor de
nye studerende. SBLW efterspurgte muligheden for at trække på
inspiration fra andre studier. Der er allerede centrale tiltag
desangående, som vi lader os inspirere af. De studerende
mener det er godt med mere aktiverende arbejde og opgaver –
som allerede er ved at være implementeret.

Nyt fra
studiekoordinator

•
•
•

Nyt fra studerende

Intet nyt til dette punkt

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

Kurser E20 udbudt
Orientering omkring intro-tur
Besked fra fagrådet

Dispensationsansøgninger
Sagsfremstilling:
Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet
fremgår af Oversigt over ansøgninger, som ligger i SAGA
Beslutning
Tilsagn:
• Udsættelse af afleveringsfrist (2)

4. Studieordninger,
Høreapparatbehandling II, eksamen
kompetencebeskrive Sagsfremstilling
lser og
Efter opstart af øvelser er det ønskeligt at eksamen hvori der indgår
fagbeskrivelser (§
øvelsesrapporter i høreapparatbehandling II afvikles i sin oprindelige
18, stk. 4, nr. 2)
form, idet forudsætningerne for det nu er til stede. Det optimere de
studerendes udbytte af øvelser og sikre de studerende er klar til
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praktik. Der tages hensyn til de studerendes tidsramme til
rapportskrivning.
Bilag
Eksamen Høreapparatbehandling II
Anmodning studieordningsændringer audiologi 02042020
Audiologi omlægning eksamen 29042020
Referat af punkt
Der er åbnet op fra øvelser jf. orienteringspunkt fra studieleder.
Øvelserne og rapporterne indgår derfor fremadrettet som ved
ordinær eksamen som planlagt. TH orienterer om at der den seneste
tid har været forvirring omkring eksamen, og der kan være sket
misforståelser. Det har hele tiden været planen at afvikle øvelser
som en del af eksamen, men dette kan være blevet formidlet
utilstrækkeligt ud. TH gennemgik plan for forløb for afvikling af
øvelser og rapporter inden eksamen 5/8. Placering af rapport #1 er
lagt mellem andre eksamener, af hensyn til at de studerende kan nå
at få tilstrækkelig feedback inden rapport #2. Studienævnet
diskuterede placeringen af rapporter i forhold til eksamener, da de
studerende er bekymrede for at det ligger for tæt, og at de vil skulle
arbejde med rapport og eksamener samtidig. SVM støttede op med
bekymring i forhold til eksamen i Pædagogisk Audiologi og
placeringen af rapport #1.
Beslutning
Studienævnet diskuterede placeringen af rapporter. Studienævnet
vedtog at rapport #1 placeres den 21/6.
5. Kvalitetssikring og udvikling af
uddannelse og
undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

Evaluering af digital undervisning F20
Sagsfremstilling
Evaluering af hvorledes de studerende oplever online undervisning til
diskussion
Bilag
KU SUND – til deling – RSO foreløbige resultater (SUND) april 2020
Online undervisning på SDU SUND – evaluering 30-04-2020
Referat af punkt
ÅMG fremlagde erfaring med de seneste ugers online undervisning,
mhp. at det fremadrettet kan blive en mulighed at der skal foregå
online undervisning. Vi skal sætte en minimumsstandard for
vores uddannelse. De studerende tilkendegav at foretrække
tidssynkron forelæsning, hvor der er mulighed for interaktion
med undervisere og medstuderende. Asynkron undervisning
fungerer bedst i kombination med tidssynkron undervisning. Der
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er dog en oplevelse af lav aktivitet fra de studerendes side i
forbindelse med digital undervisning, da det er ”nemmere” at
være passiv. Der er desuden behov for nogle retningslinjer i
forhold til GDPR, når underviserne optager forelæsninger, hvor
studerende har kamera på. Det vurderes at chatrum fungerer
fint.
Anmodning til studienævn vedr. minimumstandarder for
olineundervisning
Sagsfremstilling
Direktionen anmoder studienævnene om at drøfte form og indhold
for fremtidig online-undervisning, og i tilknytning hertil beslutter hvilke
krav, studienævnet finder, at man med rette kan stille til sådan
undervisning. Det er væsentligt at understrege, at den konkrete
udformning af krav må bero på en fagkyndig drøftelse og beslutning i
de enkelte studienævn.
Bilag
Anmodning til studienævn vedrørende minimumsstandard for
onlineundervisning
Forslag til minimumsstandarder for digital undervisning SUND
Referat af punkt
På baggrund af indmelding til universitetet omkring digital
undervisning, har SUND lavet et forslag til minimumsstandarderne.
Studienævnet gennemgik disse minimumsstandarder.
ÅMG gennemgik standarderne, og studienævnet tilpassede dem
audiologi-uddannelserne.
Beslutning
Studienævnet drøftede og vedtog korrigerede retningslinjer. Disse vil
blive videreformidlet til undervisere og studerende.
Undervisningsevalueringer
Sagsfremstilling
Behandling af handleplaner for undervisningsevaluering for E20
Bilag
Evaluering Psykoakustik
Handleplan Psykoakustik
Evaluering Høreapparatbehandling II
Handleplan Høreapparatbehandling I
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Referat af punkt
Psykoakustisk: generel tilfredshed med afvikling af digital
undervisning, men med delte meninger omkring MATlab øvelser
online.
Høreapparatbehandling II: tvivl omkring ”need to know” og ”nice to
know”, og omfattende præsentationer skaber tvivl omkring pensum.
Hjemmeopgaver har været gode til at indsnævre, hvad de
studerende har skulle kunne. Tilfredshed med gruppearbejde.
Beslutning
Studienævnet drøftede og godkendte handleplanerne. Der forventes
korrigeret handleplan mhp. inddragelse af høreapparatbehandling i
psykoakustisk.
6. Eksamensplanlægni Plan for afvikling af reeksaminer
ng (§ 18, stk. 4, nr. 3) Der afventes tilbagemelding fra fakultetet omkring afvikling af
reeksamen i august 2020.
Beslutning
Mundtlige reeksamener kan blive med tilstedeværelse jf. seneste
udmelding fra fakultetet. Underviserne inddrages.
Skriftlige eksamener afventer.
Behandling af forslag om tidspunkter for reeksaminer
Sagsfremstilling
Der er en plan over reeksamener i august 2020 klar til godkendelse
Beslutning
Studienævnet drøftede den foreløbige reeksamensplan, der endnu
ikke er endelig klar. Forventes at være klar til godkendelse i
løbet af uge 22.
7. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

Dimission
Sagsfremstillinger
Fakultetet har etableret mulighed for ZOOM møde til festligholdelse
af dagen.
Bilag
Forslag til afvikling af dimissioner fra SUND
Referat af punkt
Studienævnet blev gjort opmærksom på at flere kandidatstuderende
har gjort opmærksom på at de ønsker dimission til efteråret i stedet
for juni 2020.
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SUND har givet et tilbud til afvikling af dimission den 26/6. Dette
tilbud tog studienævnet imod. De studerende bliver orienteret om
datoen og forholdene. De studerende der endnu ikke har afleveret
deres speciale, er velkomne til at deltage.
Ved dimissionen: studieleder byder velkommen mm. CB holder
festtale. AHJJ finder ud en studenterrepræsentant til at holde de
studerendes tale.
8. Eventuelt

Søgning af midler til social studiestart for kandidater 2020
Sagsfremstilling
I forbindelse med planlægningen af socialt arrangement for nye
kandidatstuderende, anmoder arbejdsgruppen om et økonomisk
bidrag til køb af sandwich og vand. Der er optaget 14 studerende.
Arrangementet planlægges at finde sted i uge 38.
Bilag
Søgning af midler til social studiestart for kandidater 2020
Beslutning
Studienævnet vedtog at bidrage økonomisk med sandwich og vand.

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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