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Referat af studienævnsmøde den 15. august 2016
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Frank Søgaard Nielsen (FSN), Laila Buus (LB), Kathrine
Vognsen (KV), Inger-marie Brun (IMB) og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), Claus Brink Mortensen (CBM)
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 Ingen dispensationer siden sidste SN møde.
b.

Dispensationsansøgning, vedr. start på 1. semester igen.
o Godkendt. MH sender besked til den studerende.

c.

Dispensationsansøgning vedr. udsættelse af aflevering af 9. semesters opgave.
o Godkendt. MH sender besked til den studerende.

4. Ansøgninger
o Ingen ansøgninger
5. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o KV orienterer om, at den nuværende SEF skole højst sandsynligt bliver splittet op, således at
Psykologi og Musikterapi kommer til at høre til CAT skolen / institut for Kommunikation. En af
begrundelserne herfor er, at det er uhensigtsmæssigt at have uddannelser som ikke hører til i den
skole, hvor instituttet ligger. Der kommer en høring ud omkring dette.
o Der er ikke særlig stor svarprocent på evalueringerne. KV sender en reminder ud til de
studerende. KV beder underviserne om, også at sige det til studiestart.
6. Gennemgang og godkendelse af semesterbeskrivelser.
o Gennemgang af semesterbeskrivelserne for efteråret 2016. MH lægger disse beskrivelser på
Moodle, så de er tilgængelig for de studerende.
Obs.: flg. beskrivelser mangler at blive opdateret: Etik, Akademisk formidling og 9. semester.
MH følger op på dette.
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7. Moodle
a. Er Moodle opdateret for efteråret, med undervisningsplaner, litteratur mv.?
o Moodle er ikke opdateret på alle moduler. MZ sender en reminder ud til underviserne.
8. Studiestart
a. Opfølgning på studiestart / planlægning af den fælles velkomst d. 2. september
o Tidspunktet for den fælles studiestart bliver rykket, således der er et auditorium til rådighed.
Den starter nu kl. 14.30-15.30. Kandidatvelkomsten rykkes også fra 9.30 til 11.30, med frokost i
stedet for morgenbrød.
o Indhold af program; Antje holder velkomsttalen, MZ eller HJB byder også velkommen samt
studievejlederne siger hej.
9. Punkter til undervisermødet d. 24. august
o Der afholdes det halvårlige undervisermøde d. 24. august. Overskriften på dette møde er
nedskæring af timer og hvorledes vi bibeholder den gode undervisning med færre
undervisningstimer. MZ vil i denne forbindelse gerne høre de studerende om, hvorledes de
studerende opfatter vejledningen. Dette snakkes der om på mødet.
10. Afsætning, jobmuligheder og aftagerpanel
a. Godkendelse af aftagerpanelets nye sammensætning.
Link til medlemmer: http://www.fak.hum.aau.dk/det-humanistiske-fakultet/raad-ogudvalg/aftagerpaneler/
o SN godkender medlemmerne af aftagerpanelet for Anvendt Filosofi
11. Studiets økonomi
o Intet nyt
12. Eventuelt
o

Intet til eventuelt

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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