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Referat af studienævnsmøde den 14. december 2016
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Frank Søgaard Nielsen (FSN), Karina Esmine Ibsen (KEI), Laila Buus (LB), Nikolaj
Stegeager (NS), Inger-marie Brun (IMB) og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Claus Brink Mortensen (CBM), Kathrine Vognsen (KV)
SN = studienævnet
SO = studieordning

1.

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.

Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne (MH)
o
Der har ikke været sager siden sidste SN møde.

b.

Forhånds meritansøgning
o
SN godkender følgende moduler:
 Addiction & Agency
 Aesthetics: Modern Survey
 Recognition in Politics & Moral Theory
Dog vil studienævnet gerne, at den studerende undersøger nærmere, om der findes et alternativ til ”Seminar in
Pragmatism” (som skal erstatte en del Sprogfilosofi), hvor det ikke kun omhandler pragmatisme.
Derudover bider studienævnet mærke i, at de omtalte moduler er fra et kursuskatalog fra efteråret 2016. Har den
studerende undersøgt om disse kurser også udbydes til efteråret 2017?
MH skriver til den studerende

c.

Ansøgninger om aflevering af speciale til denne sene frist d. 1. august.
o
SN godkender begrundelserne for deres ansøgninger og alle fem studerende får derved godkendt deres ansøgning.
MH skriver afgørelsen til de fem studerende.
Note: NS stiller spørgsmål til vores håndtering af personfølsomme sager og om det er relevant at alle i studienævnet kender til
navnene på de studerende som sender ansøgninger ind og som skal behandles i studienævnet. Dette diskuteres i studienævnet og
det besluttes at ansøgningerne fremadrettet skal gøres anonyme, da det ingen relevans har for sagen, at man kender navnet på
ansøger. MH sørger derfor for, at alle navne og cpr. numre på ansøgningerne fremadrettet blokeres inden de sendes ud til
studienævnet.

4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o






MZ og NS har siddet i en handleplansgruppe vedr. AAU s strategi om uddannelse.
Strategien løber frem til 2020
PBL – der lægges op til at SN kaster et blik på måden hvorledes man arbejder med PBL. Er vi tilfredse med måden vi
driver PBL på og passer det ind i et moderne universitet? SN skal evaluere sin egen PBL praksis og på baggrund af
denne vurdering, se om der skal laves ændringer.
Beskæftigelse – kan med fordel ligge på fakultetsniveau fremfor SN niveau, da det samme kan gælde for flere
uddannelser. Dog skal nogle aktiviteter laves på SN niveau. Kan man spare nogle penge ved fx have en person ansat
på fx Karrierecenteret, som kan arbejde med beskæftigelse for alle uddannelser?
Studentermotivation - Det skal undersøges hvorfor Hum studerende bruger kortere tid på deres
undervisningsaktiviteter end fx Tek/nat studerende. Er det grundet, at der er flere undervisningsaktiviteter på Tek/nat?
Er aktiviteterne meningsfulde nok til, at de studerende vil komme til dem? Fakultetet kunne være med til at lave
vidensdeling mellem uddannelserne, så det sikres, at de gode ideer og undervisningstiltag, kommer flere til gavn. Kan
vi sørge for, at der er mere viden omkring de aktiviteter der allerede er?
Set i lyset af at Tek/nat studerende bruger mere tid på studieaktiviteter end Hum, skal det her noteres, at der er stor
forskel på Tek/nat og Hum uddannelser. Dvs. at sammenligningsgrundlaget måske ikke er så brugbart.
EVU - Der skal satses på efter- og videreuddannelse. AAU ser gerne at der kommer mere efter- og videreuddannelse.
For Anvendt Filosofi’ s vedkommende kigges der på at lave en masteruddannelse til 2018/2020.
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5. Status på undervisningsplaner- og timebudgetter for F17.
o

Alle undervisningstimerne for foråret 2017 er praktisk talt på plads og undervisernes timer placeret.
Undervisningsplanerne er også udarbejdet og der er lavet udkast til skemaer.

6. Drøftelse af forslag til linjeudbud F17
o

Der er blevet reduceret i linjerne, da der på 3 af linjerne har været under 3 tilmeldt. Det besluttes dermed at Sundheds og
teknologifilosofi linjen lægges sammen og Interkulturel filosofi lægges under Kulturfilosofisk analyse.

7. Status på Studienævnsrapport.
o

MZ har sendt nøgletalsrapporten ind til fakultetet.

8. Status på de nye BA (BASO) og KA (KASO) studieordninger
o

Studieordningerne er sendt til fakultetet, dog skulle de godkendes af Lone Stoustrup og NS også.
BASO er ok.
Kommentar til KASO, hvor Lone Stoustrup og NS mener, at der stadig er for mange linjer. Konstruktionen er skrøbelig
med mange linjer, da der er fare for, at nogle af linjerne ikke bliver udbudt. Dvs. at kommende studerende i princippet
kan vælge vores kandidat på bagrund af en bestemt linje, som så ikke bliver udbudt.
Derudover er det problematisk at tildele timer til nogle undervisere på linjer som ikke bliver udbudt. Dette resulterer i,
at MZ skal finde timer til de pågældende undervisere andre steder.
Derudover forventes det at Anvendt Filosofi bliver dimensioneret på et tidspunkt, som gør at der kommer færre
studerende. Dette vil også have indflydelse på linjerne og det kan blive en udfordring at få dem fyldt op.
MZ rejser forslag til, at vi ikke sender KASO ind nu, men gentænker den og laver færre linjer. Efter lidt diskussion,
besluttes det dog at den nyreviderede KASO sendes ind til godkendelse nu, med virkning fra september 2017. SN skal
efterfølgende kigge på linjerne igen, med tanke om reducering af disse til studiestart 2018.

9. Studiekultur (fast punkt)
o
o

Institutrådets årlige studiemiljødrøftelse har været afholdt, hvor CBM fremlagde for Anvendt Filosofi. Der kom mange
gode punkter frem. Bl.a. at der skal arbejdes på at lave fælles humanistiske events.
Den nye video, som er lavet at firmaet MAYDAY Film, omkring uddannelsen Anvendt Filosofi er nu færdigudarbejdet
og lagt på studieguidens hjemmeside. Det er blevet en meget fin video, som giver en god forklaring på hvad man kan
forvente, hvis man læser Anvendt Filosofi.

10. Studiets økonomi (fast punkt)
o
MZ og MH har afholdt økonomimøde med Lene Colding og NS. Driftsbudgettet for 2017 kom på plads. Posterne for
markedsføring/PR og aftagerpanel lægges over på skolens budget.
11. Eventuelt
o

Studienævnets skal ”slankes”. Der skal fremadrettet arbejdes på at overgive nogle af studienævnets
(studienævnsformandens) administrative opgaver til skolesekretæren.

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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