
Mulige vejledere BA opgaver 2020-2021 

Natur- og Sundhedsvidenskab 
Kontakt vejlederen direkte for mere information og forespørgsel om vejledning. 

Carsten Daugaard (CD@delta.dk)  
Tilbyder Bachelor projektet inden for psykoakustik og cognition, Protokoller og tekniske målinger samt 

evaluering af høreapparater og tilpasning. Mere information kan bla. findes på hjemmesiden 

https://audiologi.dk/wp-content/uploads/2019/01/Projektorslag-til-studenterprojekter-2019.pdf 

Christian Brandt (chBrandt@health.sdu.dk)  
Tilbyder specialer der omhandler Auditory Processing Disorder (APD), Test af nye målemetoder, Tegnsprogs 
effekt på tale samt psykoakustik.  

Jesper Hvass Schmidt (jesper.schmidt@rsyd.dk)  
Tilbyder specialer der bla. omhandler hyperakusis hos klassiske musikere eller høreapparatbehandlings 
effekt på tinnitus.  

Sabina Storbjerg Houmøller (shoumoeller@health.sdu.dk) 
1. Effekt af høreapparatbehandling på selvrapporteret tinnitus
2. Relation mellem tinnitus og tidligere støjeksponering blandt patienter med aldersbetinget

hørenedsættelse
3. REM og RECD målinger

Tobias Neher (tneher@health.sdu.dk) samt PhD studerende der arbejder sammen med Tobias Neher. 
Tilbyder en lang række af specialer der omhandler høreapparater og effekten af høreapparater. Der er også 
et projekt om hørevanskeligheder hos børn med en historie af mellemørebetændelse.  

Bjarke Edholm (bedholm@health.sdu.dk)  
Medicinsk audiologi kontakt direkte for yderligere information. 

Christian Emil Faber (christian.faber@rsyd.dk) 
Emner inden for otology og otokirurgi 

Thomas Krøigård (Thomas.Kroigard@rsyd.dk) 
Neurologiske emner efter forespørgsel. 

Bahareh Philipsen (Bahareh.Bakhshaie.Philipsen@rsyd.dk) foretrækker emner indenfor foniatri/laryngologi 

og dysfagi men er også åben over for emner af medicinsk otologisk karakter.  
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Institut for Sprog og Kommunikation 

Faglig koordinator fra humaniora tildeler vejleder til de studerende du ønsker vejleder fra 
humaniora. Kontakt derfor faglig koordinator fra humaniora, hvis du ønsker vejleder derfra. Der 
tages hensyn til ønsker, emne mv i det omfang det er muligt.  
Faglig koordinator på humaniora, Maja Sigurd Pilesjö msp@sdu.dk 

Teresa Cadierno (cadierno@sdu.dk)  
Offer master projects on second/foreign language acquisition / bilingualism 

Maja Sigurd Pilesjö (msp@sdu.dk)  
Tilbyder specialer inden for kommunikation med personer med svære funktionsnedsættelser, 

kommunikation i klinikken, forældreinddragelse, logopædisk arbejdsmetode og neurologiske 

funktionsnedsættelser. Undertegnede accepterer brug af video af stemme og tale til undervisningsbrug. 

Sille Vilain Meulengracht (svm@sdu.dk) 

Jytte Isaksen (jisa@sdu.dk) 

Marit Carolin Clausen (marit@sdu.dk) 

Thomas O Madsen (tom@sdu.dk) 

Annette Esbensen (esbensen@sdu.dk) 
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