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Referat af studienævnsmøde den 22. juni 2017
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Laila Buus (LB), Karina Esmine Ibsen (KEI), Freja Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG)
og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Inger-marie Brun (IMB), Kathrine Vognsen (KV) Martin Bruun Michaelsen (MBM), Clara Wolf (CW), Nikolaj Stegeager (NS)
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 behandlet udenfor SN møderne. Der var ingen kommentar hertil.
b.

Ansøgning om 4. eksamensforsøg.
o
SN godkender et 4. eksamensforsøg. MH giver den studerende besked.

4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o
Ingen kommentar hertil
5. Orientering om frafaldstruede studerende v/ MH
o
MH orienterede SN om studiets frafaldstruede studerende.




Bachelor – I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 22 studerende i rød kategori (dvs. de studerende der
er mere end 15 ECTS bagud)
MH har sendt 6 breve/mails ud til studerende, som er potentielt frafaldstruet, da de er bagud med ECTS points.
Ingen af de 6 studerende, har reageret på mailen og har derfor ikke ytret ønske om en samtale med en vejleder. De
16 øvrige studerende er der kontakt til og disse er ikke frafaldstruet. Der er lavet individuelle studieplaner for de
fleste, primært grundet sygdom. Nogle studerende mangler kun deres sidefag.
Kandidat – I alt er der, ud fra rapporten tilsendt fra fakultetet, 20 studerende i rød kategori (dvs. de studerende der
er mere end 15 ECTS bagud)
MH har sendt 4 breve/mails ud til studerende, som er potentielt frafaldstruet, da de er bagud med ECTS points. 1
studerende har vendt tilbage og der er lavet en plan for denne. De resterende 3 har ikke reageret på mailen. Af de
resterende 16 er 4 i mellemtiden udmeldt og 5 skal til deres specialeeksamen til S17. De sidste 7 er sygemeldt / på
barsel eller der er kontakt til dem og de følger en individuel plan.

Lister og opfølgninger er journaliseret i WorkZone.

6. Status på handlings- og strategiplanen. Følger vi planen?
o
Gennemgang af vores strategi og handleplan. I det store hele følger vi planen planmæssigt.
 Optag: Studenterstudievejlederne har mere greb om uddannelsen nu, efter den har kørt nogle år. De kan derved
bedre vejlede potentielle ansøgere om uddannelsen helt konkret. Derudover har vi opdateret vores informationer /
tekster om uddannelsen på diverse hjemmesider, herunder uddannelsesguiden. Vi har lavet en ny video om
uddannelsen, som også er formidlet på hjemmesider. Vi føler os stærkere til at formilde uddannelsen og kan
derved være med til at sørge for, at ansøgere vælger den rigtige uddannelse fra starten af.
 Faglighed: Både bachelor og kandidatstudieordningerne er revideret og starter op til sept. 2017. Der er i år blandt
underviserne fokus på PBL.
 Indflydelse: De studerende føler at de har en stor indflydelse i projektskrivelserne, da emnerne er så brede at man
kan specialisere sig inden for flere områder, som har interesse. Studiet er meget lydhørt over for studerendes
meninger og forslag. Studiet vil opfordre SN studentermedlemmerne til at afholde et fælles møde (Fagligt forum)
pr. semester for alle årgange, hvor der kan diskuteres løst og fast omkring studiet.
 Beskæftigelse: Der er lavet en database over vores afsluttede kandidater og hvor de søger hen / har fået job. Den
nye kandidatstudieordning har fokus på Employability. Derudover er der lavet et samarbejde med AAU
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karrierecenter samt jobcenter Aalborg, som skal hjælpe vores dimittender til at stå med en stærkere profil på
arbejdsmarkedet.
Evaluering: Løbende tilpasning af SurveyXact evalueringerne, alt efter ændringerne af studieordningerne.
Hvordan får vi formildet SurveyXact bedre til underviserne? Vi skal høre underviserne om hvordan de laver
midtvejs – og slutevalueringer.

7. Undervisermøde d. 29. august
o
Der afholdes et undervisermøde d. 29. august. De overordnede temaer er PBL undervisning, justeringer i kandidat
studieordningen samt evalueringspraksis.

8. Studiestart V/MH
o
Vi fastholder samme rammer som sidste år. Bachelorerne starter fredag d. 1. september og kandidaterne starter mandag d. 4.
september. Derudover er der en fælles studiestart for alle årgange om mandagen d. 4. september fra kl. 14.30-15.30.

9. Studiekultur (fast punkt)
o
Intet nyt til dette punkt.
10. Studiets økonomi (fast punkt)
o
MH har indtastet alle timer på individ niveau for efteråret 2017 i RES.
11. Eventuelt
a.
Dimission
o Studiet afholder en dimissionsreception for vores færdige kandidater d. 30. juni kl.16.00-18.00. Der er pt. 86 tilmeldte, hvoraf 23
af dem er dimittenderne (ud af 28, som bliver færdige i juni). MH søger for en lille gave til dimittenderne.
b.

Optag E17
o Bachelor - Der er pt. 33 der har søgt ind på 1. prioritet (34 havde søgt in på samme tid sidste år) og 62 på 2. og øvrig prioritet.
Ansøgningsfrist er d. 5. juli.
o Kandidat – Der er pt. 44 der har sagt ja til studiepladsen på vores kandidat og 4 afventer stadig at blive bekræftet eller afkræftet.
Der tilbydes en 2. optagelsesrunde fra d. 3. juli, da vi stadig har ledige studiepladser

c.

Datoer til SN møder i efteråret
o
MH finder datoer til efteråret sammen med MZ og HJB

d.
e.

Næste møde: Studienævnets studentermedlemmers rolle
Fast punkt til SN møderne fremover: Nyt fra Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer

Mvh
Mette Hvillum
Studienævnssekretær
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