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Referat af studienævnsmøde den 22. april 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)
Afbud:

1.

SN = studienævnet

Godkendelse af dagsorden
o Dagsordenen blev godkendt uden ekstra punkter.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
o Referatet godkendes
3. Godkendelse af semesterevalueringsreferat.
o Referatet godkendes og lægges på nettet. MH gør dette.
4. Dispensation og merit
a. Dispensationsansøgning
o Det besluttes i SN at alle de studerende som skal til reeksamen/sygeeksamen i Vidensformer
samt Politik og samfund, skal tilbydes en fælles vejledning for hvert modul på 1 time pr.
studerende. MH giver den/de studerende samt modulansvarlige besked.
b. Dispensationsansøgning
o Ansøgningen godkendes af SN, således at den studerende kan gå til reeksamen i Værdier,
virkelighed og ledelse i organisationer. MH giver den studerende besked.
c. Forhåndsgodkendelse
o Ansøgningen godkendes af SN. Det vurderes af SN at være en god faglig pakke. MH giver
den studerende besked.
d. Godkendelse af individuel studieplan
o Planen godkendes af SN, således at den studerende starter på 1. semester igen til E15. MH
giver den studerende besked.
e. Dispensationsansøgning – særlige prøvevilkår
o Ansøgningen godkendes af SN, således at får forlænget sin mundtlige eksamenstid med en
halv time, grundet hans ADHD diagnose. MH giver den studerende besked og søger for
censor og eksaminator bliver orienteret.
f. Meritansøgning – Ceative Genuis
o
Det vurderes at den studerende passer godt ind i denne profil. Den studerende har i forvejen
en del erhvervserfaring og vil derfor få gavn af at få et semester, hvor han kan få lejlighed til
at fordybe i et projekt gennem kreativ anvendelse af faget, stedet for at komme i praktik. SN
godkender derfor meritansøgningen og MH giver den studerende besked.
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5. Ansøgninger
o

Ingen ansøgninger

6. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
a. Opfølgning fra sidste SN møde på selvevalueringsprocessen og kvalitetssikringen, herunder også status
på den faglige ekspert
o Der er fundet en faglig ekspert, nemlig Hans Fink. Skolen er blevet orienteret om dette.
Selvevalueringsrapporten er under udarbejdelse hos MP/HJB/MH. Rapporten skal
gennemgås på næste SN møde.
7. Fremlæggelse af semesterbeskrivelser – opfølgning fra sidste SN møde (KS og FSN)
o KS og FSN har ud fra semesterbeskrivelse skabelonerne, lavet beskrivelser på de områder,
som er forankret og ikke ændrer sig fra år til år. Der mangler nu at blive skrevet de variable
punkter ind som fx undervisningsplaner, ansvarlige mv.
Beskrivelserne skal nu afprøves, for at se hvordan de i praksis kommer til at fungere.
Semesterbeskrivelserne skal lægges i Moodle inden september samt lægges på vores
hjemmeside (MH gør dette). Dokumenterne rettes til ad hoc. På sigt skal der ansættes en
studentermedhjælp ved hver semesterstart til at rette semesterbeskrivelserne til.
8. Planlægning af undervisning
a. Status på årgangsansvarlige og modulansvarlige E2015 (MP)
o Disse er ikke helt på plads endnu. MP arbejder stadig at få en modulansvarlig til Virkelighed
og erkendelse samt Videnskabsfilosofi. Patrik må gerne bruges til 66% timer, hvilket gør at
Patrik måske alligevel skal være modulansvarlig. Der er lidt uklarhed omkring antallet at
STÅ og bevillingen af timer. SN budgetterer med 181 STÅ i F15 + E15. Fakultetet regner
dog med at de 181 STÅ er for E14 og F15. Dvs. at vi kan risikere at blive reguleret ned i
STÅ, da vi ikke opnår de 181 STÅ i tællingen E14 + F15. SN/ Skolen skal derfor bevilliges
forskud på timer til E15, grundet den ekstra KA bestand, som optages til E15, så
undervisningen kan hænge sammen. MP skriver til fakultetet
b. Undervisning ved eksterne lektorer.
o Der bliver slået 2 studielektorat stillinger op. Én på 700 timer og én på 300 timer. Der bliver
yderligere lavet et tidsbegrænset eksternt lektorat på et år. Fremadrettet skal mulige eksterne
ansættelser gå igennem studienævnet.
9. Drøftelse af studienævnsrapport. Selvevalueringsrapporten laves ud fra denne.
o En separat selvevalueringsrapport laves. Det noteres dog af SN at der er et for stort frafald.
MH efterspørger på fakultetet, om det er muligt at se hvilke baggrunde de studerende, som
søger ind på BA, kommer med. Dette for at se, om der kan laves en rød tråd mellem
baggrund og frafald. Dette punkt med frafald tages op på næste SN møde.
10. Evalueringer
a. Midtvejsevaluering.
o Den separate evaluering der er lavet, blev gennemgået af SN.
Det noteres af SN at der skal fremlægges en ny struktur for 8. semester, da den første del af
modulet ikke har fungeret optimalt. MP/HJB laver et udkast til næste SN møde.
11. Studiemiljø
a. Status (LAO/MH).
o Punktet med lokalerne med stole med klapborde har Lea taget med til institutrådet. Beskeden
fra TF (Teknisk forvaltning) var, at der ikke kunne gøres noget ved det. Institutrådet har
opfordret de studerende til selv at skrive til TF. Dette gør LAO.
Kandidaterne mangler nogle flere sociale aktiviteter. Der er forslag til, at kandidaterne selv
opretter et festudvalg.
Der er nu stillet 4 computere til rådighed for de studerende.
12. Optag af studerende
a. Status på kandidatoptag.
o Der er 75 ansøgere der har søgt ind på kandidaten. Heraf både 1. og 2. prioritet.
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b. Positivliste til sidefag – og tilvalgsfag forløb. Hvad passer godt til AF sammensætning (udkast ved LB /
KS) opfølgning fra sidste SN møde.
o Det noteres at der er lavet et dokument med notater, på baggrund af tilbagemeldinger fra
vores egne studerende, om hvordan det er at gå på de forskellige side- og tilvalgsfag og
hvordan de hænger sammen rent profilmæssigt til Anvendt Filosofi. Det er et rigtig godt
dokument, som studievejlederne kan bruge som et redskab, når de vejleder studerende som
skal til at vælge side- og tilvalgsfag.
Det forslås at Organisatorisk Læring laver et tilvalgsfag, som de studerende fra Anvendt
Filosofi kan følge. På denne måde bliver de studerende også i studiemiljøet, da
Organisatorisk Læring er forankret på Instituttet. KS kigger på OL SO til SN mødet i juni og
kommer med forslag til en 45 ECTS pakke.
13. Afsætning, jobmuligheder og aftagerpanel
a. Iværksætterpilotordningen - tilbud til dimitterende studerende.
o Dette skal formidles ud til vores kandidater, når de er færdige med uddannelsen, at denne
mulighed eksisterer. Det er en meget god mulighed for kandidaterne. Send budskabet ud!
14. Studiets økonomi
a. Er der midler til markedsføring af Organisations- og dialogfilosofi? Det ønskes at der laves en brochure
til dette efter- og videreuddannelse udbud.
o SN godkender at der kan bruges kr. 3.000,- til at lave en brochure. Der kan yderligere
afsættes nogle timer til studentermedhjælpsarbejde. KS giver Morten Ziethen, som er
ansvarlig for udbuddet, besked.
15. Eventuelt
o

Intet til eventuelt.

Næste møde: onsdag d. 27. maj kl. 13.00 – 16.00. MH har indkaldt til dette. Er det punkter til dagsordenen skal de være
MH i hænde senest d.20. maj. Dagsordenen sendes ud herefter.
Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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