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Referat af studienævnsmøde den 16. marts 2016
Til stede: Michael Paulsen (MP), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Morten Ziethen (MZ), Frank Søgaard Nielsen (FSN),
Claus Brink Mortensen (CBM), Nikolaj Stegeager (NS), Kasper Schmidt (KS), Inger-marie Brun (IMB) og referent
Mette Hvillum (MH).
Afbud: Kathrine Vognsen (KV), Laila Buus (LB)
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 kommentar fra SN til disse
b.

Ansøgning om 5. eksamensforsøg.
o Den studerende får et 5. og sidste eksamensforsøg. Den studerende får tilbudt en samtale med
modulkoordinator inden denne eksamen, hvor rammerne for eksaminationen fastsættes.
MH skriver til den studerende.

c.

Forespørgsel fra studerende om han kan blive eksamineret på engelsk.
o SN godkender ansøgningen om at skrive projekt på engelsk i Anvendt etik, livsfilosofi og politisk
filosofi og SN godkender at den studerende må blive eksamineret på engelsk i modulet
Filosofihistorie, såfremt modulkoordinator siger god for det. Men det skal præciseres at denne
beslutning ikke danner præcedens og at den studerende ved hver eksamination der ønskes afholdt på
engelsk skal sende en ansøgning til SN. SN må ikke sætte syn over skøn, dvs. at de enkelte
ansøgninger skal vurderes særskilt.
MH skriver til den studerende.

d.

Ansøgning om udsættelse af 9. og 10. semester
o SN godkender ansøgningen om at tage 9. semester til F17 og skrive speciale i E17, grundet
studieforlængelse, da sidefaget ligger på SAMF, som er et andet fagområde end HUM. Dog skal det
noteres at SN ikke finder at dette er den optimale løsning for den studerende, da den studerende ikke
er i praktik sammen med sine medstuderende på samme årgang, da praktikken i SO er fastlagt til
efterårssemestret. Den studerende kan derved ikke få den samme sparring som (og sammen med) sine
medstuderende, da vedkommende er i praktik i et forårssemester.
MH skriver til den studerende.

1

4. Ansøgninger
a. Anvendt filosofi konference for dimittender. Ansøgning om 30 timer pr. studentermedhjælp (2 stud.
medhjælpere) samt 15.000kr. til befordring og forplejning.
o SN kan kun bevillige 20 timer pr. studentermedhjælp, da der ikke kan afses flere penge fra
studienævnets driftsbudget. SN opfordrer til at der findes nogle frivillige (ulønnede) studerende til at
hjælpe med arrangement. I forhold til penge til befordring samt forplejning, skal der fremstilles et
mere konkret budget, dog kan studienævnet max bevillige 10.000kr. til denne post.
MH skriver til de studerende samt Kristian Høyer Toft.
b.

Timer til kursus til de studerende der skal holde oplæg på gymnasier. Fra optagelseskommissoriet v/ Jes
Lynning Harfeld
o SN kan ikke afse de ønskede 30 timer (18.000kr) til at afholde dette kursus. Derudover er SN i tvivl om
kurset er den rigtige løsning, da det formodes at der løbende vil komme nye studerende til, som i givet
fald ville skulle deltage på samme kursus på et senere tidspunkt. Jes bedes tage kontakt til HJB og
snakke om alternative løsninger.
MH skriver til Jes.

5. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
a. Censorformandsskabets årsberetning for 2015.
o Det noteres at SN er bekendt med censorformandens årsberetning. SN har ingen kommentar hertil.
b.

Ny SN-formand, konstitueret ved Skolen (MP/MZ).
o Michael Paulsen træder ud af studienævnet som studienævnsformand. Morten Ziethen er indstillet
som suppleant. Indstilling er godkendt at dekanatet og er nu i høring. Kommer der ingen indsigelser
er Morten udpeget som suppleant og kan indtræde i SN pr. 1. april. Herefter bliver der en
konstituering af studienævnet, hvor der vælges en ny studienævnsfromand.

c.

Erstatning af undervisningstimer ved Michael Paulsens fratrædelse
o Det kan blive en udfordring at få MP’ s timer udfyldt at en anden forsker. Anvendt Filosofi miljøet må
gerne prøve at finde nogle andre undervisere (som er ansat andetsteds på AAU), som kan udfylde
timerne. Vi skal helst undgå at bruge eksterne lektorer.

d.

Kvalitetssikring
o Vi skal have øget fokus på at undervisningen på vores uddannelser fortsat primært dækkes af forskere
ansat ved Aalborg Universitet. Dette er et område akkrediteringsrådet også har fokus på.

6. Undervisning/eksamen
a. Udpegning af efterårets modulansvarlige
o Gennemgang af modulerne for efteråret, for at se hvilke muligheder der er for modulansvarlige.
MZ kommer med et udspil til modulansvarlige til næste SN møde.
b.

Mulighed for Politisk linje på kandidaten?
o Nogle studerende mener at der mangler en linje med politisk filosofi, indenfor PR, lobbyisme og Public
affairs. Det kan evt. overvejes om politisk filosofi kan indarbejdes på nogle af de andre linjer og
derved bringe politisk filosofi i en anden sammenhæng.
CBM og FSN forespørger de studerende, hvad deres tanker er omkring en evt. politisk linje.
Punktet tages op til næste SN møde.

7. Evaluering
a. Evaluering af Survey Xact spørgeskemaer suppleret med slutevalueringer. Et separat referat laves herfor.
o Udsættes til næste SN møde
8. Dimittendkommissoriet
a. Analyse af spørgeskema sendt ud til kommende kandidat dimittender.
o Udsættes til næste SN møde
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9. EVU
a. Fremtidig strategi på EVU området?
o SN mener ikke at det på nuværende tidspunkt er aktuel at arbejde med efteruddannelsesområdet.

10. Afholdelse af minikonference (CBM)
a. Status
o Intet nyt til dette punkt
11. Studiemiljø
o Skolen har sammen med nogle studenterrepræsentanter været på rundering vedr. studiemiljøet. Det blev
endnu engang påpeget, at der mangler studiearbejdspladser. Der arbejdes på at der kommer nogle
flere arbejdspladser til de studerende på gangene.
o Studenterrummet (lokale 3.136), som er blevet indrettet til de studerende bliver benyttet og det fungerer
rigtig godt.
o Det er svært for studerende at vide hvilke lokaler der er ledige på K3, da dørene altid er lukkede. IMB
finder ud at hvordan de studerende kan se hvilke undervisningslokaler der ikke er i brug (evt. via
Webbook).
IMB sender en mail ud til de studerende vedr. dette
12. Afsætning, jobmuligheder og aftagerpanel
o Der afholdes aftagerpanel torsdag d. 17. marts.
Der er to nye medlemmer i aftagerpanelet, nemlig Jakob Stork - dir. i Joint Action samt Troels
Børrild – Politisk rådgiver i Mellemfolkeligt sammenvirke.
NB: Dette møde er i mellemtiden blevet udsat, da der var for få deltagere.
13. Studiets økonomi
o Intet nyt
14. Eventuelt
o Intet til eventuelt

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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