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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsorden d.d. 

 

Godkendelse af 

referat  

Referat 21. september 2020 

 

2. Orienteringspunkt 

Nyt fra studieleder 

• Debatmøderne med bachelorstuderende.  

• Møde med dekan vedr. verdensmålene   

• Ny sammensætning af studienævnet.  

• Lektorstilling i opslag  

• Aftagerpanelmødet oktober 2020 

• Omlægning af Matematik for audiologer E20.  

• Opdeling af studyguides og studieordninger  

• Status på problemstilling vedr.pensum og undervisning i 

Neurobiologi og neurologi   

 

 

Dagsorden 
Emne  Møde i Studienævnet for Audiologi 

Dato og tidspunkt  19. oktober 2020, kl. 09.00-12.30 

Sted Digitalt via Zoom 

Inviterede  Studieleder Ågot Møller Grøntved (ÅMG) – Klinisk Institut 

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 

Terese Kjær Rasmussen (barselsvikar; studiekoordinator)  

Faglig vejleder Emilie Fiil Thomsen (EFT) 

 

Afbud fra   

Dagsorden sendt til 

orientering til 

 

Mødeleder  Ågot Møller Grøntved 

 



 

 Side 2 

Nyt fra 

studiekoordinator 

• Orientering - statusrapport 2020 ligger på Sharepoint.  

 

Nyt fra studerende  

3. Drøftelsespunkt 

Behandling af 

ansøgninger fra 

studerende (§ 18, 

stk. 4, nr. 4) 

Sagsfremstilling: 

Information om indkomne ansøgninger til behandling i studienævnet 

fremgår af SAGA  

 

Bilag 

• De aktuelle ansøgninger ligger i SAGA.  

 

Indstilling 

De indkomne ansøgninger sagsbehandles af studienævnet. 

 

 

4. Studieordninger, 

kompetencebeskriv

elser og 

fagbeskrivelser (§ 

18, stk. 4, nr. 2) 

 

Kandidatstudieordning, projektorienterede forløb og 3. 

semesters struktur E21 

Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen nedsat ved mødet i septembers har arbejdet videre 

med en ny tilrettelæggelse af 3. semester på kandidatuddannelsen. Et 

nyt forslag er blevet udarbejdet.  

 

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter forslaget.  

 

Kandidat- og bachelorstudieordning, engelsksproget 

undervisning og eksamen  

Sagsfremstilling 

Der har udelukkende været engelsktalende ansøgere til den nye 

lektorstilling, hvorfor der ansættes en ny engelsktalende lektor til E20. 

Studienævnet bør derfor drøfte, hvorvidt og hvordan det skal fremgå 

af studieordningerne, at engelskundervisning samt eksamen kan 

forekomme. Det vides endnu ikke, hvilke fag dette specifikt kommer til 

at gælde for. Der er 10 fag med i overvejelserne.  

  

Indstilling 

Studienævnet drøfter en mulig studieordningsændring.  

 

Bachelorstudieordning, Fagbeskrivelse af nyt otomik-fag 

Sagsfremstilling 

Det blev på studienævnsmødet d. 21. september 2020 beslutte at 

omlægge og reducere det projektorienterede forløb på 

5 ECTS 10 ECTS 15 ECTS 

Klinisk audiologisk 

praktik* 

Projektorienteret 

forløb** 

Valgfag 
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bacheloruddannelsen. Ændringen betød indførelsen af undervisning i 

otomikroskopi og video-otoskopi 

 

Bilag  

• Fagbeskrivelse: Otomikroskopi og videootoskopi i klinisk praksis 

 

Indstilling:  

Studienævnet drøfter fagbeskrivelsen mhp. evt. godkendelse. 

 

Bachelorstudieordning, projektorienteret forløb E21 

Sagsfremstilling  

Der er foretaget yderligere ændringer i den tilrettelæggelse af det 

projektorienterede forløb, som Studienævnet godkendte på sidste 

møde. Det er tiltænkt, at denne nye struktur skal træde i kraft i E21.    

 

Bilag  

• Ny skabelon (model 4) for nyt projektorienteret forløb (BA)   

• Modulbeskrivelse projektorienteret forløb uden oto. E21.  

 

Indstilling  

Studienævnet drøfter revideringen af forslaget fra september-mødet.  

 

5. Kvalitetssikring og -

udvikling af 

uddannelse og 

undervisning (§ 18, 

stk. 4, nr. 1) 

 

Undervisningsevalueringer: 

Sagsfremstilling 

Der er indkommet (nye) evalueringer fra HUM i nedenstående 

moduler for F20 til behandling i studienævnet. Denne gang med 

kommentarer. Der udarbejdes ikke handleplaner for HUM-fagene.  

Der foreligger forslag fra sekretariatet på humaniora som forslag til 

erstatning for handleplanerne. 

 

Bilag 

• Pædagogisk audiologi (evalueringen)  

• Sprogtilegnelse  

• Behandlingskommunikation 

• Psykolingvistik  

• Psykologi for audiologer  

• Sprog og tale ved personer med hørevanskeligheder.  

• Forslag til erstatning fra handleplansstrukturen fra humaniora. 

 

Indstilling 

Studienævnet gennemgår evalueringerne og har mulighed for at 

komme med eventuelle bemærkninger, der efterfølgende 

videreformidles til Studienævnet for Audiologopædi.  

 

Behandling af minimumstandarder for onlineundervisning 

Sagsfremstilling:  

Fakultetet ønsker at tilvejebringe alternativ digital undervisning til 

studerende, der ikke kan deltage i ordinær undervisning pga. COVID 

19. På baggrund af dette påbud inviteres der til eventuel revision af 

minimumstandarderne for digital undervisning.  



 

 Side 4 

 

Bilag:  

• De nuværende minimumsstandarder for digital undervisning. 

 

Indstilling:  

Studienævnet drøfter minimumsstandarderne mhp. evt. revideringer 

af nuværende standarder. Studienævnet skal især tage stilling til 

brugen af asynkron og synkron undervisning, samt anvendelsen af 

kameraer.   

 

Opfølgning på handleplan for studiemiljøundersøgelsen   

Sagsfremstilling 

Fakultet og Universitet finder ikke handleplanen for 

Studiemiljøundersøgelsen tilstrækkeligt. Derfor er handleplanen 

blevet revideret og strammet op mht. pensum og eksamenskrav.  

 

Bilag 

• Revideret handleplan for SMU (ÅMG) 

• Korrespondance vedr. udvidede krav til SMU-handleplanen  

 

Indstilling 

Studienævnet drøfter reviderede handleplan, og vil inddrage den i 

kommende tilretning af studieordning og studyguide. 

 

Behandling af delpolitik 6.  

Udskydes til november-mødet.  

 

Opfølgning på handleplan for studenterevaluering  

Udskydes til november-mødet.  

 

6. Eksamensplanlæg

ning (§ 18, stk. 4, 

nr. 3) 

 

Eksamensplanen for V20/21 er nu tilgængelige på web.  

7. Øvrige sager (§ 18, 

stk. 4, nr. 5) 

Høring vedr. anbefalinger om medbestemmelse og 

medinddragelse  

Sagsfremstilling 

Rektor har sendt følgende bilag i høring hos Studienævnene. 

Høringsfristen er d. 6. november.  

 

Bilag 

• Høringsbrev om høring af anbefalinger om medbestemmelse og 

medinddragelse - med høringsparter. 

• Endelig rapportering fra Udvalget vedr. medbestemmelse og 

medinddragelse inkl. Bilag 1.   

 

Indstilling 

Studienævnet bedes forholde sig til anbefalingerne samt komme 

med eventuelle bemærkninger.  
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Mødeplan F21 

Sagsfremstilling: 

Studiekoordinator foreslår følgende mødedatoer for 

Studienævnsmøderne i F21.  

 

Mandag d. 11. januar  

Mandag d. 8. februar 

Mandag d. 8. marts  

Mandag d. 5. april  

Mandag d. 3. maj  

Mandag d. 7. juni  

 

Indstilling 

Studienævnet bedes forholde sig til de nye datoer mhp. evt. 

godkendelse. 

 

8. Eventuelt 

  

  

 

 

 

Ågot Møller Grøntved 

Studienævnsformand/-studieleder 

 

Terese Kjær Rasmussen 

Studiekoordinator, barselsvikar  

 

 

Med venlig hilsen 

Terese Kjær Rasmussen  

 

 

 


