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Referat af studienævnsmøde den 24. oktober 2016
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Frank Søgaard Nielsen (FSN), Karina Esmine Ibsen (KEI),
Inger-marie Brun (IMB), Kathrine Vognsen (KV) og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Nikolaj Stegeager (NS), Laila Buus (LB), 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 MH gennemgik sagerne og der er ingen kommentar fra SN hertil
b.

Ansøgning om forhåndsmerit
o Ansøgningen godkendes. SN skønner at den studerende har de faglige forudsætninger for at kunne
bestå 15 ECTS på bacheloruddannelsen, samtidige med at læse 30 ECTS på kandidaten.
Den studerende har fået besked.

c.

Dispensationsansøgning.
o Den studerende får dispensation til at udsættelse sit bachelorprojekt til foråret 2017. Den studerende
tildeles et nyt antal vejledningstimer til denne tid. MZ skriver til vejleder om at han får tildelt
vejledningstimerne for den studerende i efteråret, men skal vejlede i foråret 2017.
MH giver den studerende besked.

4. Ansøgninger
a. Ansøgning om midler til befordring i forbindelse med empiri indsamling.
o SN har brug for at vejleder skal godkende empiri indsamlingen. I så fald at vejleder gør dette vil SN
bevillige 300kr. til ”en rød busbillet”.
MH giver den studerende besked
5. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
a. Høring vedr. robusthedsprincipper.
o Set ud fra robusthedsprincipperne er uddannelser tænkt udelukkende ud fra arbejdsmarkedets
principper og ikke mere på, hvad studerende har interesse for. Skal vi (studiet) hele tiden ændre vores
uddannelse ud fra hvad der er behov for på et omskifteligt arbejdsmarked? Det er ikke den måde vi

1

gerne vil måle vores uddannelse på. MZ og HJB laver en skrivelse til denne høring. Sender den til SN
for yderligere kommentar inden den sendes ind til fakultetet.
Det noteres at kommentar til denne høring ikke blev sendt ind til fakultetet grundet tidspres.
6. Modulansvarlige til F2017.
o MZ gennemgår hvem der er sat på de forskellige moduler til foråret 2017. SN godkender MZ’ s forslag.
o Der er dog en udfordring med Læringslinjen, da vi umiddelbart ikke har en underviser der kan tage
dette modul. Der er forslag til at Kurt Dauer Keller bliver koordinator på modulet med Kasper
Porsgaard og Anita Riis, som undervisere og vejledere.
7. Status på nye BA og KA studieordninger
o Ud fra en god snak omkring studieordningerne fra studienævnets aftagerpanelmøde, kom der nogle
gode konstruktive idéer og forslag. Der blev bl.a. sat spørgsmålstegn ved vores titler på linjerne på
kandidatuddannelsen. De var ikke alle så forståelige og man kunne med fordel lave om på nogle af
overskrifterne. Fx kunne Natur og miljø linjen med fordel hedde Bæredygtighedsfilosofi.
Studienævnet fortsatte snakken omkring strukturen af studieordningerne, hvor der primært blev
snakket om kandidatuddannelsen. Her blev det bl.a. diskuteret hvilke linjer der skulle udbydes og om
Organisations- og dialog linjen skulle genoprettes. Det blev vurderet at metalinjen, som er et nyt
modul skulle bevares.
Beslutningen omkring 8. semester og linjerne blev at:
Modulerne bliver:
 Filosofisk undersøgelse bliver 10 ECTS.
 Linjerne bliver 15 ECTS
 Metalinjen bliver 5 ECTS
Linjerne bliver:
 Politisk og økonomisk filosofi
 Bæredygtighedsfilosofi
 Kulturfilosofi
 Læringsfilosofi
 Organisations -og dialogfilosofi
 Sundheds –og teknologifilosofi
MZ arbejder videre på både BA og KA studieordningerne, som snarest muligt skal sendes til
godkendelse hos fakultetet.
8. Studiemiljø
a. Input / forberedelse til Institutrådets studiemiljødrøftelse d. 1/12 2016.
o Flere sociale arrangementer både på tværs af årgangene/uddannelserne samt arrangementer på egne
årgange.
o På egne årgange kunne man fx have et hyggearrangement med en gæsteforelæser, ca. et par uger inde i
hvert semester.
o Det bemærkes at gangene er blevet pænere/hyggeligere på KS3
o Det sociale fællesrum som instituttet stiller til rådighed for de studerende på Læring og Filosofi, bliver
ofte brugt med stor glæde.
Da CBM ikke deltog i SN mødet, tager MH fat i ham, for at få aftalt hvad han skal tage med videre til
Institutrådsmødets studiemiljødrøftelse d. 1. december.

9. Studiekultur
o Stop plagiat! Underviserne skal være opmærksomme på, at der er en AAU hjemmeside som forklarer
om plagiat. Denne side skal videreformidles til de studerende. Studiesekretariatet har sat et link ind til
denne hjemmeside på den skrivelse om retningslinjer, som er udarbejdet og som sendes ud til de
studerende i forbindes med aflevering af skriftlige opgaver.
Der kommer også et modul i den nye studieordning på 1. semester, som systematisk vil introducere de
studerende til det at gå på et universitet, heriblandt også snakke om plagiat.
o Der er forslag til (som kom sig af aftagerpanelmødet), at den studerende på 1. semester selv skal finde
en mentor i form af en person fra erhvervslivet, som skal være en dialogpartner/ressourceperson, som
skal følge den studerende igennem sin bacheloruddannelse. Fx kunne den studerende mødes med sin
mentor 2 gange pr. semester. MZ spørger de studerende i SN om dette kunne være en god ide.
Umiddelbart synes de studerende at det er en god idé, men de tror at det kan være svært for en
1.semesters studerende at finde en sådan mentor. Hvis der skal være en mentorordning, så skal det
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være den årgangsansvarlige der er ansvarlige for dette. MZ arbejder videre med dette tiltag.

10. Studiets økonomi
o MZ sender fordeling af timer for forårets semester ud til de modulansvarlige. De modulansvarlige skal
så returnere et foreløbigt budget med fordeling af timer på deres modul.
11. Eventuelt
o Intet til eventuelt

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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