Studienævn for Anvendt Filosofi
Nyhavnsgade 14
9000 Aalborg
Danmark
Telefon 9940 9950
learning@learning.aau.dk
www.learning.aau.dk

Mette Hvillum
Direkte telefon 9940 3093
mh@learning.aau.dk

Aalborg d. 11. juni 2015

Referat af studienævnsmøde den 27. maj 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). Hanne Dauer Keller (HDK) og Kathrine
Vognsen (KV) var med til mødet under pkt. 1, 2, 5, 10 samt 11
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. Dispensation og merit
a. Dispensationsansøgning vedr. deltagelse i reeksamen i Miljø og etik.
o Ansøgningen godkendes af SN. MH sender svar til den studerende
4. Ansøgninger
o

Ingen ansøgninger

5. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
a. Nu starter fremdriftsreformen.
o Der blev sendt kommentar om fremdriftsreformen til fakultetet fra skolen. Der er flest
negative kommentar om reformen, hvor man bl.a. er bange for at det giver en større
administrativ belastning og mindre fleksibilitet for de studerende.
b. Politik for studie- og karrierevejledning.
o Det noteres at studienævnet er orienteret om denne. Studievejlederene synes det er en god
vejledning, som giver et overblik over hvem der laver hvad. SN og studievejlederne lever
godt op til politikken.
c. Indberetning af studieaktiviteter og vejledningstimer nov. 2015.
o Studienævnet skal til at indberette undervisningstimer og vejledningstimer fra nov. 2015. Vi
er godt på vej med denne opgave, hjulpet af vores nuværende timebudgetter.
d. Talentbekendtgørelse, eksamens- og uddannelsesbekendtgørelse m.fl.
o SN er orienteret. Der er ingen kommentar til dette fra SN. HDK nævner at opgaven ligger på
fakultetsniveau, som skal konkretisere denne bekendtgørelse.
e. Gennemgang af selvevalueringsrapporten.
o Selvevalueringen gennemgås og der noteres ændringer direkte i evalueringen. MP gør den
helt færdig efterfølgende.
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f. Orientering fra studierådsmøde 19/5 (MP)
o HDK har sendt en ansøgning til fakultetet om at få bevilliget flere STÅ til vores ekstra optag
til september. De timer som Anvendt Filosofi kommer til at mangle i forhold til
undervisningen i 2015 dækkes af ULF studienævnet i denne omgang.
o Der bliver indkaldt til et møde omkring optagelseskriterier, så studienævnet undgår at skulle
vurdere rigtig mange ansøgere i fremtiden, skulle dette blive aktuelt.
6. Planlægning af undervisning
a. Gennemgang og godkendelse af undervisningsplaner for E15.
o Jørn Sønderholm skal regne på om timerne der er afsat til de enkelte undervisere af instituttet
passer med de faktuelle timer der er tildelt. MH informerer Jørn om dette. Deadline onsdag d.
2. juni
o Det gives kun kommentar til de moduler der skal ændres på. MH videregiver disse
kommentar til Jørn, som skal tage action på det.
 FPG: Kresten skal orienteres om, at der skal være en god rød tråd fra filosofiens
problemer og grundbegreber til hvad der bliver gennemgået på 2. semester i
Filosofihistorie.
 Virkelighed og erkendelse: Forslag til modulkoordinator at lave to tematiske
forelæsninger mere og skære to KANT forelæsninger fra. Linke PBL til
inspirationsforelæsninger, som hjælper de studerende til at anvende
erkendelsesteorier og metafysik i deres projekter. Dvs. at der skal laves tre nye
inspirationsforelæsninger.
 Videnskabsfilosofi: Der mangler noget anvendelses orientering og man kan
overveje at afholde nogle inspirationsforelæsninger/seminarer. Jørn skal tage
kontakt til MP for yderligere information.
 Akademisk formidling: Der skal sendes et nyt budget hvor navnene med de
endelige undervisere er sat ind.
 BA projekterne: Det forslås at Morten Ziethen overtager statusseminarerne
 Filosofihistorisk oversigt: Der mangler at få sat endelige undervisere på
Patrik/Kresten?
 Filosofi i anvendelse: Måske bliver dette modul ikke til noget, hvis der ikke
kommer nogle kandidatstuderende ind ude fra med en alm. filosofi baggrund
 Linjerne: Følg op på med Jes Harfeld om et budget er færdigt og kan tilsendes
studienævnet,

b. Ny struktur for 8. semester. Opgave overdrages til Morten (MP).
o Morten Ziethen går i gang med denne opgave. Der skal laves ændringer i studieordningen og
Morten påbegynder en dialog med fakultetet. Realistisk set bliver det ikke lavet om til F16,
men vi prøver. MP taler med Morten om at der skal være et udkast til den nye struktur til
næste SN møde.
c. BA projekt – muligheden for at skrive projekt på 5. + 6. semester?
o SN mener ikke at man skal begrænse de studerende til at kun kunne skrive på 5. semester.
Det skal derfor fortsat være muligt at skrive sit bachelorprojekt på både 5. og 6. semester.
MH informerer den modulansvarlige om dette
Der skal ændres på statusseminarerne, for at flere studerende deltager. De får pt. ikke noget
ud af de seminarer der er nu. Det forslås at der kommer et erfaringsudvekslingsseminar som
faciliteres af en underviser.

7. Analyse af frafald og gennemførselstid.
o Udsættes til næste SN møde
8. Studiemiljø
a. Status (LAO/MH).
o Ingen kommentar
b. Den fælles opstart til september 2015. Drøftelse.
o Udsættes til næste SN møde
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9. Optag af studerende
a. Status for efteråret 2015 herunder faglige vurderinger (MH/MP/HJB)
o Udsættes til næste SN møde
10. Afsætning, jobmuligheder og aftagerpanel
o KV har svært ved at finde aftagere til panelet. Dette skyldes bl.a. at aftagerne ikke har tid. En
anden årsag kan være at hvervet er ulønnet, og det er deres ”fritid” de skal bruge på det. Det
er derfor svært at kræve at de skal møde op til møderne.
11. Studiets økonomi
a. Presset økonomi i efteråret 2015 – hvad gør vi?
o Se punkt 5f. SN skal være mere opmærksom på kun at budgettere med de timer som bliver
bevilliget af fakultetet ud fra de STÅ vi indberetter og ikke SN’ s egne beregninger ud fra
forventet STÅ.
12. Eventuelt
o

Intet til eventuelt.

Næste møde: onsdag d. 24. juni kl. 9.00 – 12.00. MH har indkaldt til dette. Er det punkter til dagsordenen skal de være
MH i hænde senest d.17. juni. Dagsordenen sendes ud herefter.
Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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