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Referat

3. juli 2020

Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

29. juni 2020, kl. 9.00-12.30

Sted

Privat møde og/eller Zoom møde

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
Faglig vejleder Emilie Fiil Thomsen (EFT) - observatør
Anne-Sofie Holm Arnoldus (studiekoordinator)

asharnoldus@health.sdu.dk
T +4565501299

Afbud fra
Dagsorden sendt til
orientering til
Mødeleder

Punkter til drøftelser:
1. Godkendelse af
dagsorden

Ågot Møller Grøntved

Dagsorden d.d. - godkendt

Godkendelse af referat Referat 15. april 2020 - godkendt
Referat fra ekstraordinært møde den 28. april 2020 - godkendt
Referat 25. maj 2020 - godkendt
2. Orienteringspunkt
Nyt fra studieleder

•

•

Uddannelsen har fået bevilling fra GN Fonden mhp. marketing
for uddannelserne. Studienævnets diskuterede muligheden for
at afholde en konkurrence med bedste marketings-ide blandt
de studerende.
Online undervisning i efteråret. Underviserne er inddraget i
udkast til undervisning der kan afholdes online. Meldt ind til
fakultetet. Afstandskravet giver færre pladser i
undervisningslokaler og auditorier. 1. semesterstuderende på

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

•

•

Nyt fra
studiekoordinator

•

Nyt fra studerende

•

•

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

bachelor og kandidaten samt øvelsesundervisning prioriteres
tilstedeværelse.
Der har fra universitetet været åbnet op for ekstra
studiepladser på universitet og muligvis på audiologi.
Uddannelsen var med i første runde, men vi har nu fået afslag
på ekstra pladser.
I forbindelse med spørgeskema til studieaktivitet har HJL
yderligere et spørgeskema vedr. overgang til kandidaten.
Introduktion af ny faglig vejleder
Næstformanden orienterer om at mange studerende har været
utilfredse med eksamen i profylaktisk audiologi F20, da
oplevelsen har været at der har været ubalance mellem
emnerne der er undervist i og det der er blevet eksamineret i,
hvor flere spørgsmål ikke var en del af pensum. Det bør tages
til efterretning at der bør være en klarere tråd mellem eksamen
og pensum. Fagansvarlig og underviser er blevet orienteret om
utilfredsheden fra de studerende. Studieleder kontakter
fagansvarlig.
Næstformanden har deltaget i første akkrediteringsrunde.
Dagen gik godt. Der blev spurgt ind til de studerendes rolle i
kvalitetssikring. Der bliver udvalgt nogle emner til 2. runde.

Dispensationsansøgninger
Sagsfremstilling:
Information om indkomne ansøgninger til behandling i
studienævnet fremgår af Oversigt over ansøgninger, som ligger i
SAGA.
Beslutning
Tilsagn:
• Udsættelse af afleveringsfrist (4)
• Yderligere prøveforsøg (1)

4. Studieordninger,
Intet nyt til dette punkt
kompetencebeskrivels
er og fagbeskrivelser
(§ 18, stk. 4, nr. 2)
5. Kvalitetssikring og udvikling af
uddannelse og

Studietid
Sagsfremstilling
Opfølgningspunkt fra problemstilling vedrørende behov for at
forbedre den begrænsede studeaktivitet fra audiologistuderende,
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undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

har bl.a. medført at dette spørgeskema er udarbejdet, mhp at
optimere studieaktiviteten. Spørgeskema gennemgås og
diskuteres. Det optimale fremsendelsestidspunkt diskuteres.
Bilag
Spørgeskema
Referat af punkt
De studerende bruger for lidt tid på deres studier, og uddannelsen
er nu blevet pålagt af universitetet og ministeriet at gøre nogle
tiltag i den forbindelse. Vi forsøger at analysere, hvor der bliver
brugt for lidt tid (både på BA og KA). Der er tidligere blevet
besluttet i nævnet at udarbejde et spørgeskema der sendes ud til
de studerende. HJL og SBLW har udarbejdet spørgeskemaet som
de gennemgik for studienævnet og beskrev tankerne bag
spørgsmålene. Ensomhed indgår i undersøgelsen, da det ligeledes
er en problematik på uddannelsen. Planen er at køre skemaet i
løbet af 3 semestre, for at få et mere sigende billede. Der er
uddybende spørgsmål til hvert semesters fag. Der er ligeledes
fritekstfelter, hvor de studerende kan komme med forslag til
forbedring af studietid mm. Studienævnet drøftede om det kunne
være en ide at sende det ud to gange pr semester. AHJH foreslår
at tilføje spørgsmål om brug af tid med en studiegruppe til faglige
aktiviteter.
Beslutning
Skemaet skal ses som gældende tiden fra semesterstart til d.d., og
sendes ud første gang primo uge 41. Underviserne orienteres når
skemaet er online, så de kan anbefale de studerende at besvare
skemaet.
Nyt punkt - Spørgeskema til alle færdige bachelorstuderende
Sagsfremstilling
Spørgeskema til de nye bachelorer – både dem som påbegynder
kandidaten og som ikke gør. Uddannelsen ønsker at undersøge
om de har fået job eller andet, hvis de ikke fortsætte på kandidatdelen. HJL gennemgår spørgeskemaet.
Beslutning
Spørgeskema med lykønskningsbrev sendes ud ultimo juni 2020.
Verdensmålene
Sagsfremstilling
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Fællesmodul (1ECTS) som audiologi indgår i, er i støbeskeen. Det
endelige detaljerede indhold under udarbejdelse. Diskussion af
beskrivelse.
Bilag
Information om ”Introduktionsforløb om Verdensmålene for
bæredygtig udvikling”
Referat
1 ECTS er tidligere placeret på Introduktion til audiologi til
verdensmål. Der kører et pilotprojekt på hvert fakultet i E20, hvor
audiologiuddannelserne indgår. Ved optag 2021 er planen at det
kører på alle uddannelser på SDU. E-læringsforløbet indeholder 3
minimoduler (tværfaglige) som kombinerer flere emner, som
indebærer at der skal læses artikler og svarers på test. De
studerende lærer at forholde sig kritisk til det at arbejde akademisk.
Beslutning
Pilotprojekt på 1. semester
Undervisningsevaluering
Sagsfremstilling
Studenterrepræsentanter gennemgår undervisningsevalueringerne
med handleplaner. Undervisningsevaluering for fagene:
Videregående akustik
Projektorienteret forløb II (BA)
Psykoakustik – opdateret
Videregående Høreapparatbehandling
Bilag
Evaluering Videregående akustik – F20
Handleplan Videregående akustik
Evaluering Projektorienteret forløb II – F20
Handleplan Projektorienteret forløb II
Evaluering Videregående Høreapparatbehandling
Handleplan Videregående Høreapparatbehandling
Handleplan Psykoakustik
Referat af punkt
Psykoakustik: opdateret siden sidst; indføre sammenhæng med
høreapparatbehandling II. Hjemmeundervisning har fungeret
fint, men med lidt udfordringer i forhold til øvelser online.
Videregående høreapparatbehandling: lav svarprocent. En
studerende mente det var meget forskningsorienteret
(studienævnet bemærket at faget et kandidatfag og dermed
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forskningsorienteret, hvilket også fremgår af studyguiden).
Sidste gang faget er blevet afviklet, da det var henvendt til de
pædagogiske audiologer.
Videregående akustik: fin svarprocent. Overordnet positiv. Stor
inddragelse af de studerende. Asynkronundervisning var ikke
optimalt. Underviser henviser til at LAB-øvelser udskydes til
august. Onlineundervisning har gjort det sværere da der er
mange øvelser. Ønsker at de studerende deltager i zoomundervisningen med video.
Projektorienteret forløb II: En enkelt studerende har ikke være
tilfreds med forløbet, men angiver ingen kommentarer. Ros til
fordeling af praktikpladser.
Beslutning
Handleplan Videregående akustik - godkendt
Handleplan Projektorienteret forløb II - godkendt
Handleplan Videregående Høreapparatbehandling - godkendt
Handleplan Psykoakustik – godkendt
Studienævnet diskuterede problematikken ved at studerende
anbefales at anvende video ved zoom-undervisning. Såfremt der
er behov for at optage undervisningen, skal dette meldes de
studerende i chatforummet. De studerende melder at det er få
undervisere der tidligere har haft opfordret til brug af video i
undervisningen. ÅMG henviser til at de studerende bør anmodes
om at tænde deres video i undervisningen
6. Eksamensplanlægning
(§ 18, stk. 4, nr. 3)
7. Øvrige sager (§ 18, stk. Eksamen, Profylaktisk Audiologi
4, nr. 5)
Sagsfremstilling
Næstformanden SBLW har modtaget henvendelser fra nogle
medstuderende omkring eksamen i Profylaktisk Audiologi til
drøftelse.
Beslutning
Blev drøftet under orientering.
8. Eventuelt

2. semester på kandidaten
SVM informerer om at der har været problemer ved eksamen i uge
26, hvor flere audiologistuderende meldte afbud kort inden
eksamen, på baggrund af overlap med undervisning e.l. Der var
tale om en mundtlig eksamen. TN og CB har oplevet lignende
tilfælde. Studienævnet diskuterede sagen, og om hvorvidt de
studerende bør opfordres til at melde afbud i bedre tid, da det har
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konsekvenser for både bedømmere og medstuderende. Da man
ikke kan melde fra en eksamen, kan studiet ikke skrive generelle
retningslinjer for proceduren som anvendes af nogle studerende.
Som studerende anvender man et eksamensforsøg ved at
udeblive.
Opdatering: det er efterfølgende blevet bekræftet at der ikke har
været overlap med undervisning e.l. som har ligget bag det store
fravær.
Skriftlige prøver (hjemme) og eksamensuregelmæssighed
ÅMG efterspørger om nogle studerende eller undervisere har hørt
om at de studerende har anvendt alternative hjælpemidler ved
eksamen. Det er usikkert om de studerende er klar over de
alvorlige konsekvenser der er ved eksamensuregelmæssigheder.
Frokost�

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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