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Referat af studienævnsmøde den 24. juni 2015
Til stede: Michael Paulsen (MP), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Lea Amby Ottosen (LAO), Frank Søgaard Nielsen (FSN),
Laila Buus (LB), Kasper Schmidt (KS) og referent Mette Hvillum (MH). Kathrine Vognsen (KV) var med til mødet
under pkt. 1, 2 samt 3
Afbud: Hanne Dauer Keller (HDK)

1.

SN = studienævnet

Godkendelse af dagsorden
o Dagsordenen blev godkendt uden ekstra punkter.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
o Referatet godkendes
1. Dispensation og merit
a. Forhåndsgodkendelse på fag ved andet universitet.
o Ansøgningen godkendes af SN. MH sender svar til den studerende
b. Dispensationsansøgning om reeksamen.
o Ansøgningen godkendes af SN. MH sender svar til den studerende
2. Ansøgninger
o

Ingen ansøgninger

3. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
a. Gennemgang af selvevalueringsrapporten. Status?
o MP har rettet selvevalueringen til. Der mangler at blive rettet til i spørgsmål 4.3. KV får
HDK til at rette dette. KV sender efterfølgende evaluering ud til SN og den faglige ekspert,
Hans Fink. KV sender yderligere studieordningerne samt proceduren om uddannelsen til
Hans Fink.
b. Udvælgelseskriterier ved KA-optag.
o Udvælgelseskriterierne fra Anvendt Filosofi er ok som de er, så længe der ikke er flere
ansøgerne end der er nu. Kommer der mange ansøgere fremover, må udvælgelseskriterierne
revurderes. Der skal findes ud af hvilke studerende der klarer sig godt i forhold til hvilken
uddannelse/erhvervsfaglig baggrund de kommer fra. Dette kunne der spørges om i et Survey
Xact spørgeskema. HJB og KV kigger på det.
c. Retskrav bachelor tilføjet i studieguiden.
o Denne er ok. Dog er der rettet i studieguiden, på adgangskrav ved kandidatuddannelsen, i
forhold til gennemført bacheloruddannelse indenfor et andet fagområde.
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d. Pilotforsøg af ikt-pædagogiske indsatsområder.
o SN vil gerne støtte dette indsatsområde, hvis der er nogle af underviserene på Anvendt
Filosofi, der har interesse for det.
e. Orientering om Institutionsakkrediteringsmøde (HJB)
o HJB var til møde omkring Institutionsakkrediteringen og Audit trail. 5-7 uddannelser bliver
udvalgt til Audit trail, hvor et akkrediteringspanel vil gennemgå uddannelserne i forhold til
kvalitetssikringsparametrene. AAU får besked om hvilke uddannelser der bliver udvalgt til
Audit trail d. 10. juli.
o Vi skal være opmærksomme på, om vores studerende får de faglige kvalifikationer som der
kræves. Hvordan måler vi det? Hvordan viser de formelle ting sig i praksis? Dette kan ses i
bl.a. i eksamensresultaterne og vores evalueringer.
HJB orienterer om ovenstående til undervisermødet
4. Planlægning af undervisning
a. Gennemgang og godkendelse af undervisningsplaner for E15. Status fra sidste SN møde
o Timerne er på plads nu med få differencer og de foreløbige underviserplaner er færdige. Der
skal findes en ny til at varetage tilrettelæggelseskommissoriet. Denne opgave tager MP i
samarbejde med MH.
Note til Morten Ziethen: I forholdt til organisationslinjen, kunne man få nogle undervisere
ind fra Læringsholdet til at undervise. Evt. lave nogle samlæsninger med LFP. MP orienterer
Morten om dette.
b. Ny struktur for 8. semester. Status ved MP (Morten er i gang )
o Morten Ziethen er i gang med udarbejdelse af en ny struktur på 8. semester. Grundidéen med
linjerne er, at slå metode og teori modulet sammen til i alt 15 ECTS, med en mundtlig
ekstern projekteksamen. Derudover arbejdes der på at lave tre valgfag af hver 15 ECTS, hvor
der skal vælges ét. Alle modluerne kommer til at strække sig over hele semestret.
Opfølgning efter sommeren.
c. Forslag til tilvalgspakke på 45 ECTS på Organisatorisk læring.
o KS har lavet et forslag til moduler til en tilvalgspakke på OL. MH sender navn på
kontaktperson fra OL til KS, som så sender forslaget videre.
d. SUS – timer.
o Der fremsættes forslag til at sætte en tidsfrist for tilmelding til SU Samtaler, hvor der er et
antal timer afsat til de studerende. De udmeldte timer, skal så fordeles på de studerende der
er tilmeldt. Det besluttes af SN at tilbud om SUS skal tages ud af BA og KA
studieordningen. Det vedtages at SUS fremover kun tilbydes på 3. og 8. semester, som et
ekstra tilbud. MP og Morten Ziethen følger op på dette punkt.
5. Analyse af frafald og gennemførselstid.
o Statistikkerne er ikke så transparente som ønsket og man kan ikke se noget markant der
antyder hvem af vores studerende falder fra. Dog viser det sig, at der er en vis tendens til at
de meget unge og meget ældre falder fra. Mange falder tidligt fra i uddannelsen, hvilke kan
tyde på at de ikke er oplyst nok om uddannelsen. Der skal der laves yderligere analyser i
forhold til hvem der falder fra og hvor falder de fra samt analyser på hvorfor det helt unge og
meget ældre falder fra.
Hjemmesiden SKAL laves om. Morten Albæk videoen skal fjernes og der skal ligges tekster
ind om filosofi. MP giver disse oplysninger videre til den optagelsesansvarlig Jes, som skal
arbejde videre med det.
Alle nye studerende skal reflektere over hvorfor det har valgt Anvendt Filosofi som
uddannelse. Det forslås at dette kunne blive en del af en opgave på modulet Filosofiens
problemer og grundbegreber. Med disse refleksioner har SN mulighed for at gå tilbage og
finde opgaverne på de studerende der er faldet fra og evt. igennem disse studerendes
refleksioner, finde svar på hvorfor de er faldet fra. HJB, som er modulansvarlig på dette
modul, arbejder videre med denne idé.
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6. Drøftelse studiets handlings- og strategiplan og beslutter tiltag for efteråret.
o Udskydes til efter sommerferien
7. Drøftelse undervisningsmængden på uddannelsen og beslutte evt. tiltag.
o
Udskydes til efter sommerferien
8. Studiemiljø
a. Status (LAO/MH).
o Hele instituttet står overfor endnu en flytning. Det forventes at vi flytter ud på Campus,
Kroghstræde 1-3. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men det vil ligge i tidsrummet ml.
november - marts.
b. Den fælles opstart til september 2015. Drøftelse.
I.
Inviterer Studentersamfundet til opstartsdagen den 2. september? (LAO)
Studentersamfundet vil gerne ud og introducere deres arbejde.
Opstart for 1. semester d. 1. september, opstart for 7. semester d. 2. september samt fælles intro for
hele uddannelsen d. 2. september. MH arbejder videre med denne plan i samarbejde med de
årgangsansvarlige.
c. Festudvalg til den nye KA årgang (LAO)
o KS sørger for, at der findes nogle tovholdere til et festudvalg
9. Optag af studerende
a. Status for efteråret 2015 herunder faglige vurderinger (MH/MP/HJB)
o Bacheloren pr. 23/6.-15 status: 25 1. prioriteter og 62 2. prioriteter
o Bachelor sidefag pr. 23/6.-15 status: 9 har søgt optagelse
o Kandidaten pr. 23/6.-15 status: 40 har takket ja til optagelse.
o Kandidat sidefag pr. 23/6.-15 status: 11 har takket ja til optagelse
10. Afsætning, jobmuligheder og aftagerpanel
a. Fagråd på Anvendt Filosofi (LAO)
o Der skal oprettes et fagråd af studerende på tværs af studerende på Anvendt Filosofi. LAO
har studienævnets opbakning til dette.
11. Studiets økonomi
o Intet nyt.
12. Eventuelt
o

Intet til eventuelt

Næste møde: August – MH sender forslag til datoer ud for efteråret 2015

Mvh og god sommer
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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