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Referat af studienævnsmøde den 23. august 2017
Til stede: Morten Ziethen (MZ), Henrik Jøker Bjerre (HJB), Martin Bruun Michaelsen (MBM), Clara Wolf (CW), Karina Esmine Ibsen (KEI), Freja
Cæcilie Hegaard Gabrielsson (FHG), Kathrine Vognsen - frem til kl.13.00 (KV), Inger-marie Brun (IMB) og referent Mette Hvillum (MH).
Afbud: Nikolaj Stegeager (NS)
SN = studienævnet
SO = studieordning

1. Godkendelse af dagsorden
o
Dagsorden godkendes uden yderligere punkter.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
o
Referatet blev godkendt inden sommerferien
3. Dispensation og merit
a.
Gennemgang af behandlede meritter / dispensationer foretaget udenfor SN møderne (MH)
o
MH gennemgik dispensationerne/meritansøgninger foretaget udenfor SN møder. SN medlemmerne har ingen kommentar til disse.
b.
o

Ansøgning vedr. 9. semester praktikophold.
Det er desværre ikke muligt at bytte om på 9. og 10. semester. Jf. kandidatspecialereglerne skal alle øvrige semestre være afsluttet
inden man må forsvare sin kandidat specialeeksamen. Derfor forslår studienævnet at den studerende igen prøver hurtigst muligt at
finde en praktikplads her til efteråret 2017. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, anbefaler studienævnet at:
1) den studerende vender situationen med den linjeansvarlige.
2) den studerende tager kontakt til sin hjemkommune for at høre, om de evt. kan hjælpe med at finde en praktikplads.
MH sender svar til den studerende.

c.
o

Dispensationsansøgning til optag på kandidaten.
Studienævnet kan ikke godkende denne ansøgning, da de skønner jf. §9 af uddannelsesbekendtgørelsen, at den studerende ikke har
de faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag eller fagelementer på
kandidatuddannelsen. Dette skal også ses i lyset af at den studerende, ud over at mangle moduler på 5. semester også mangler at
bestå 15 ECTS på 6. semester, som vil skulle tages til foråret 2018. Studienævnet anbefaler derfor den studerende til at færdiggøre
sin bacheloruddannelse i efteråret 2017 samt foråret 2018 og søge ind på kandidatuddannelsen til efteråret 2018.
MH sender afgørelsen til den studerende.

d.
o

Meritansøgning til kandidatuddannelsen.
Studienævnet vurderer at den studerende godt kan optages på kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi. Den studerende kan opnå
merit for fagene fra hans kandidatuddannelse fra Aarhus, på nær disciplin prøve 1 og disciplin prøve 2. Dvs. at den studerende
mangler 20 ECTS på udvalgte fag samt 30 ECTS på specialet for at kunne fuldføre en kandidatuddannelse i Anvendt Filosofi.
Studienævnet vurderer at den studerende mangler den anvendte del af filosofien og derfor skal tage 15 ECTS på et linjefag samt 5
ECTS på metafaget. Begge disse fag udbydes på 8. semester. Den studerende kan se hvilke linjefag der udbydes, i
kandidatstudieordningen for Anvendt filosofi 2017.
Studienævnet godkender derfor at den studerende bliver indskrevet pr. 1. september 2017 og har et efterår uden aktiviteter, tager 8.
semester til foråret 2018 og skriver speciale til efteråret 2018. Den studerende er meget velkommen til at følge den undervisning
der bliver udbudt på Anvendt Filosofi her til efteråret .
MH sender svar til den studerende.

4. Høringer og information fra fakultet, skole mv.
o
Der er stadig usikkerhed om skolens navn. Indtil videre bibeholder vi SEF. Omlægningen af studienævnene er godkendt og tages
op på et seminar til november med SN formænd, skole samt SN sekretærer og sekretærer
o
Det ser ikke så godt ud med svarprocenten på vores Survey Xact evalueringerne for foråret 2017. Studievejlederne opfordrer de
studerende på Facebook til at svare på spørgeskemaerne. Derudover bruges der 10 min af første undervisningsgang på 3. semester
til at udfylde spørgeskemaerne fra deres 2. semester. Det samme gøres ved 7. semester (dem der gik på 6. semester i F17).
5. Dialog omkring studiets kommissorier
o
Vi skal overveje om de timer vi bruger på kommissorier skal bruges, da de registreres som administrative timer og derved ikke
gælder som konfrontationstimer for de studerende. Skal administrative timer derfor fremover registreres anderledes? Vi er af
fakultetet blevet informeret om, at vi bruger for få undervisningstimer (direkte konfrontationstimer) på vores BA uddannelse. Dette
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er blevet udledt af uddannelseszoom. En af grundene hertil er, at vi i uddannelseszoom kun kan knytte timer til selve modulerne.
Dvs. at vores ekstra curricculære aktiviteter, så som skrive workshops, kredsetimer etc., ikke bliver talt med i uddannelseszoom
som direkte konfrontationstimer. Derudover er der stor forskel på antal af konfrontationstimer i forhold til vejledning. Jo flere der
skriver i grupper, jo flere konfrontationstimer bliver udløst.
6. Orientering vedr. de nyeste tiltag om samarbejdet med jobcenter og AAU Karriere
o
MZ har haft møde med AAU Karriere og Jobcenter Aalborg. Der bliver lavet en mere integreret plan vedr. Employability. Hvordan
kan vi hjælpe studerende hurtigere i job? AAU karriere er blevet tænkt ind som en integreret del af Akademisk formidling på 7.
semester. AAU Karriere bliver en del af undervisningen i form af Solutions camps (hvor vores studerendes kompetencer kan
komme i spil). Dette forstætter på 8 semester, hvor de kommer ud på de enkelte linjer. AAU Karriere kan hjælpe de studerende
med hvor der er relevante praktik plader, da de kender feltet godt.
Jobcenter Aalborg kommer ind på 9.+10. semester, hvor de kan tilbyde vores studerende en samtale med en konsulent fra
jobcentret, i forhold til jobmuligheder efter endt uddannelsen. Jobcentret vil løbende lave aftaler med vores studerende på 10.
semester, for at holde vores studerende til ilden i forhold til kontakt og jobmuligheder i erhvervslivet. Hjælpen fra Jobcenter
Aalborg koster ikke studiet noget.
MZ har bedt AAU Karriere om at samle en portefølje at små og mellemstore virksomheder. MZ har derefter en ide om at tage ud til
disse virksomheder og forklare om Anvendt filosofi og fortælle hvad vores dimittender kan.
7. Studienævnets studentermedlemmers rolle
o
Der blevet snakket om de forskellige roller et studienævns studentermedlem har. Bl.a. at:
 være de øvrige studerendes talerør/repræsentanter.
 perspektivt at behandle sagerne på bedst muligt vis.
 sørge for input fra de studerendes interesser.
 sørge for tilbagemelding til de studerende fra studienævn.
 sidde i diverse arbejdsgrupper på tværs af uddannelserne.
8. Status på optag for E17
o
Optag på bacheloruddannelsen er d.d. at 66 studerende er indskrevet. 55 søgte ind i første optagelsesrunde og 21 har indtil videre
søgt i 2. optagelsesrunde. På Anvendt Filosofi sidefaget er der 4 studerende indskrevet.
o
Optag på kandidatuddannelsen er d.d. at 55 1-faglige studerende der har sagt ja til pladsen og 7 2-faglige har sagt ja til pladsen.
Det noteres at optag tallene er meget lig de øvrige års optag tal på Anvendt Filosofi. Dvs. at der er et ret stabilt optag.
9. Nyt fra Fagligt forum v/ studienævnets studentermedlemmer (fast punkt)
o
At skabe et stabilt rum for de studerende på tværs af årgangene, hvor der kan være en dialog omkring studiet. Det er op til
studenterrepræsentanterne i studienævnet at arrangere disse møder. Evt. to gange pr. semester. Det praktiske koordineres med
sekretærene.
10. Studiekultur (fast punkt)
o
Intet nyt til dette punkt
11. Studiets økonomi (fast punkt)
o
Intet nyt til dette punkt
12. Eventuelt
o
Intet til eventuelt
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