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Referat august 2020
Emne

Møde i Studienævnet for Audiologi

Dato og tidspunkt

10. august 2020, kl. 13.15-15.45

Sted

Digitalt via Zoom

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)
Terese Kjær Rasmussen (barselsvikar; studiekoordinator)
Faglig vejleder Emilie Fiil Thomsen (EFT)

Afbud fra

Ingen

Dagsorden sendt til
orientering til
Mødeleder

-

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

14. august 2020

asharnoldus@health.sdu.dk
T +4565501299

Ågot Møller Grøntved

Dagsorden d.d. - Godkendt

Referat 29. juni 2020 - Godkendt
•
•

•

Dimission blev afholdt via Zoom og gik godt.
Optag 2020; Bachelor og Kandidat. Meget fint bachelor-optag for
2020. Bacheloren er blevet tildelt 5 ekstra plads og 42 ansøgere
er blevet tilbudt en plads. 39 har accepteret pladsen. Kandidatoptaget er lavere end normalt. Det antages at være pga. det
forlængede retskrav.
Promoveringsmulighed for kandidatuddannelsen i Audiologi via
hjemmesiden www.masterstudies.com. SDU er til stede på

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

platformen med alle de engelsksprogede kandidatuddannelser.
Audiologi arbejder med ansøgning om tilstedeværelse med
dansksproget udgave af kandidatuddannelsen. Formålet er at
gøre Audiologi mere synligt for andre nordiske studerende. 3
engelsksprogede kandidatfag ligger tilgængelig på hjemmesiden
for exchange-students.
Nyt fra
studiekoordinator

•

Nyt fra studerende

Intet til dette punkt

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

Velkommen til barselsvikar for studiekoordinator

Intet til dette punkt

4. Studieordninger,
Bachelor studieordning, corona-ændringsforslag - Ændringer i
kompetencebeskrive Projektorienteret forløb inden for Audiologi I
lser og
Sagsfremstilling
fagbeskrivelser (§
Grundet Covid-19 situationen har flere private klinikker på baggrund
18, stk. 4, nr. 2)
af Sundhedsstyrelsens- og PAKS retningslinjer, besluttet ikke at tage
studerende ind i praktik i efteråret 2020. Derudover tror mange af de
praktikansvarlige ikke på, at det vil være muligt at kunne gennemføre
praktikophold i foråret 2021 på baggrund af ovenstående.
Ovenstående regler fra Sundhedsstyrelsen er ikke gældende for
offentlige klinikker, som derfor vil blive afholdt som planlagt.
Studienævnet bedes diskutere inddragelse af flere af følgende
forslag for undervisning efteråret 2020. Det endelige forslag er fortsat
under udarbejdelse.
• Privat klinikophold og offentlige klinikophold sidestilles
• Færdighedstræning kan erstatte manglende klinikophold
• Perioden for klinikophold forkortes til 5-8 uger fremfor 8-12 uger.
• Der suppleres med teoretisk og praktisk aktiverende klinik
undervisning
• Der suppleres med undervisning i otomikroskopi/ videootoskopi
samt analyse af sammenhængen mellem medicinsk anamnese,
videootoskopi og høreprøve.
• Modificering af Logbog, for de studerende der kommer i
færdighedstræning, da flere ting i Logbog ikke vil være mulig.
Bilag

Side 2

Modulbeskrivelse projektorienteret forløb uden oto 06.08.2020
Modulbeskrivelse projektorienteret forløb med oto 06.08.2020
Indstilling
Studienævnet diskuterer indhold og mulighed for, at studieledelsen
kan kombinere erstatnings- og supplerings-undervisning sat sammen
af ovenstående elementer afhængig af de videre forhandlinger og
muligheder.
Referat til punkt
Problemstillingen er opstået med kort varsel i forhold til
projektorienteret forløb på BA-uddannelsen, hvor størstedelen af de
private klinikker ikke ønsker at tage studerende ind i E20. Der er derfor
behov for corona-ændringer for E20 og forventeligt F21. Status er, at
der mangler 15 pladser i E20 og 13 pladser i F20. Det drejer sig
udelukkende om klinikophold i privat regi. Der er udarbejdet flere
forslag som præsenteres for studienævnet. Studielederen gennemgår
de seks mulige scenarier, som er angivet ovenfor. Forskellen på de to
foreløbigt udarbejdede forslag er: I det ene bilag indgår elementerne
med oto- og videoskopi. I det andet dokument er den teoretiske og
praktiske undervisning skrevet ind. CB og SVM betragter alle tiltag
som gode supplementer taget den givne situation i betragtning. SVM
åbnede for muligheden for at gøre brug af audiologopædistuderende
i forbindelse med færdighedstræning, der alligevel tager pædagogiske
audiologiske kurser. Der kan være behov for instruktortimer i den
forbindelse.
ÅMG
påpeger,
at
undervisningsformen
og
eksamensformen skal afspejle hinanden og forslår de nye elementer
indskrevet i den eksisterende portfolio eksamen.
Beslutning
Studienævnet fandt forslagene relevante. Studielederen og HJL
arbejder videre med en løsning. Tiltagene vil i første omgang kun gøre
sig gældende for E20.
5. Kvalitetssikring og udvikling af
uddannelse og
undervisning (§ 18,
stk. 4, nr. 1)

Handleplan studiemiljøundersøgelsen 2019
Sagsfremstilling
Studieleder og studiekoordinator har udarbejdet en opfølgning på
følgende handleplaner til orientering:
• SMU19
• Studenterevaluering 2019
• Dimittendundersøgelse KA 2019
Bilag
Handleplan Studiemiljøundersøgelse 2019 opfølgning
Handleplan Studenterevaluering 2019 opfølgning
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Handleplan Dimittendundersøgelse KA 2019 opfølgning
Referat af punkt
Opfølgningen klargør, hvor langt vi er med de forskellige tiltag i
forbindelse med de forskellige evalueringer og handleplaner.
Studielederen gennemgik handleplanerne.
• SMU: Alle tiltag er implementeret. CB er godt i gang med
manglende sikkerhedsinstruks til laboratorierne. Tiltagene for at
højne studieaktiviteten er i gang.
• Studenterevaluering: Mangelpunkt i forhold til projektorienteret
forløb på kandidaten – skal foregå hen over efteråret.
Arbejdsgruppe nedsat (se punkt 7). I forhold til udbud af valgfag
påpeger ÅMG begrænsede muligheder for oprettelse af flere
valgfag pga. lavt optag på KA.
• Dimittendundersøgelsen: Der er behov for yderligere information
på hjemmesiden omkring, hvilke typer jobs færdiguddannede
audiologer kan varetager.
Beslutning
Studienævnet havde ingen yderligere kommentarer til
handleplanerne. Der er et presserende punkt i form af de
projektorienterede forløb på kandidaten, som der vil blive revideret.
Studieleder, studiekoordinator og videnskabelig assistent vil skaffe
nogle skriftlige ”jobhistorier” fra alumner i job til hjemmesiden, samt
se på om den yderligere skal opdateres mph at klargøre audiologers
forskellige typer af beskæftigelse efter endt uddannelse”. Man vil se
både på den eksterne og interne hjemmeside

Undervisningsevaluering
Sagsfremstilling
Behandling af handleplaner for undervisningsevaluering for faget:
Audiologiske målemetoder I og Høreapparatbehandling I
Bilag
Handleplan Audiologiske målemetoder I og Høreapparatbehandling I
Evaluering Audiologiske målemetoder I og Høreapparatbehandling I
Indstilling
Studienævnet drøfter om handleplanerne kan godkendes
Referat af punkt
Det har været uklart for de studerende, hvilket fag de evaluerede.
Evalueringen er som resultat heraf uklar og fejlagtig.

Side 4

6. Eksamensplanlægni Intet nyt til dette punkt
ng (§ 18, stk. 4, nr. 3)
7. Øvrige sager (§ 18,
stk. 4, nr. 5)

Opfølgning på problematik i forbindelse med profylaktisk
audiologi
Sagsfremstilling:
De studerende har klaget over eksamenssættet pga. oplevet skæv
fordeling mellem tematikkerne, heriblandt for stor vægtning af
genetik. Studielederen gennemgik svar fra fagansvarlig, der ikke
mener, at genetik udgjorde en større del af eksamenssættet end
normalt.
Referat af punkt
Det fremhæves, at det var uvist for de studerende, at
eksamensspørgsmålene vægtede forskelligt. SVM forslår, at
spørgsmålenes vægtning klargøres ifm. selve
eksamensspørgsmålet.
Beslutning:
Informationen deles med de pågældende studerende. Underviseren
vil blive anbefalet at informere de studerende om hvor meget de
forskellige opgaver vægter i den samlede vurdering. Studielederen
kontakter parterne.
Udvekslingsaftaler for BA i Norden
Sagsfremstilling
Audiologi undersøger, hvilke udvekslingsmuligheder der er for
udveksling af et semester på BA-uddannelsen med andre BAuddannelser i Norden. International koordinator Ditte Marie Salling
har udarbejdet en oversigt over mulige uddannelser. Studieleder har
gennemgået listen og finder enkelte af uddannelserne relevante for
nærmere analyse.
Bilag
Kursusoversigt Audiologi, kommenteret
Arbejdet med udveksling uddannelser i Norden
Indstilling
Studienævnet fordeler gennemgangen af de relevante universiteter
blandt sig til oplæg til kommende møde, mhp oplæg og beslutning
om kontakt til universiteterne.
Referat af punkt
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Studieleder gennemgår oversigten over udvekslingsmuligheder,
samt de overordnede problemstillinger, der knytter sig til disse.
•

•

Erasmus-projekt strækker sig over minimum 12 uger. Udveksling
vil givet vis ske på 5. semester (såfremt der er en regel om 120
ECTS bestået). Hvis ikke dette er et krav, vil 4. semester
ligeledes være en mulighed.
Nordplus-projektet er mere fleksibelt, uden 1:1 udveksling. Som
minimum udveksles 2 uger og maksimum 1 år.
Studieopbygningen på Audiologi stemmer desværre ikke godt
overens med andre uddannelsers uddannelsesforløb ift.
opbygningen. Studielederen fremhæver Karolinska, hvor udvalgte
valgfag potentielt kunne være relevante.

Det diskuteres, hvordan arbejdet med gennemgangen af
universiteterne skal organiseres.
Beslutning:
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af: CB, TN, SBLW,
AHJH, NYT og TS. De starter op med et fælles møde og opdeler sig
efterfølgende i to arbejdsgrupper med hhv. én underviser og to
studerende i hver. Arbejdsgrupperne deler universiteterne imellem
sig. HUM og TEK-repræsentanter kan supplere.
Revidering af kandidatstudieordning
Sagsfremstilling
Nedsættelse af arbejdsgruppe til arbejde med revision af
”Projektorienteret forløb” og ”Speciale” på kandidatuddannelsen
Referat af punkt
Behovet for en revidering af kandidatuddannelsen fremgår af
problemstillinger påvist i Studenterevaluering 2019.
Beslutning:
Arbejdsgruppe nedsættes og består af CB, ÅGM, klinisk lektor
Jesper Schmidt, HJL, AHJH og NYT samt Carsten Daugaard.
Udkast til modulbeskrivelse deadline februar 2021. ÅGM står for
mødeindkaldelse.
Studiestart på audiologi
Sagsfremstilling
Orientering om status på studiestarten
Referat af punkt
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HJL orientere om planerne for KA-studiestarten. ÅGM påminder SN,
at vi skal være opmærksomme på eventuelle studerende, der tager
enkelte fag på KA pga. forsinkelse eller lign.
Beslutning:
KA: HJL undersøger interessen/behovet for dannelsen af nye
studiegrupper og hermed anvendelsen af Uni-Helper.
BA: ÅGM sender information om uni-helper til de faglige tutorer, der
herefter tager kontakt til Uni-Helper, hvis det vurderes relevant.
Eksamensuregelmæssigheder
Sagsfremstilling
Snydproblemstilling er fortsat aktuel på audiologi. Kender de
studerende retningslinjer for at citere sig selv? Er der behov for
yderligere information?
Referat af punkt
Det drøftes, hvordan regler om plagiat kan gøres tydeligere for de
studerende. Flere forslag blev drøftet heriblandt:
•
•
•

•

Orientering om reglerne ved studiestart af de faglige tutorer.
Evt. orientering på hjemmeside.
Italesættelse fra underviserne i tilfælde af konkrete
situationer/opgaver, hvor der er risiko for selv-plagiat. Informere
om at man skal citere ved brug af egne tidligere opgaver og om
vigtigheden af kildehenvisninger generelt.
Studienævnet diskuterede behovet for at referencehenvisning
indgå i undervisningen, og i hvilket fag det kunne være aktuelt.

Beslutning:
SVM kontakter fagansvarlig i psykolingvistik mhp at lade
referencehenvisninger indgå her. TN og CB kommer med inputs til
SVM.
8. Eventuelt

Fyraftensmøde
HJL: fyraftensmøde i E20. SDU har endnu ikke åbnet op for eksterne
møder, og det forventes derfor ikke, at det bliver muligt at afholde
fyraftensmøde.

Ågot Møller Grøntved
Studienævnsformand/-studieleder

Anne-Sofie Holm Arnoldus
Studiekoordinator
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Med venlig hilsen
Anne-Sofie Holm Arnoldus
AC Fuldmægtig
Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab
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